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APRESENTAÇÃO
Nossa trajetória como FAU-AL

O Fundo de Ação Urgente para a América Latina e o Caribe hispânico 
é um fundo feminista ativista, cuja missão é dar suporte à proteção e 
ao cuidado, à sustentabilidade e ao poder transformador das mulheres, 
pessoas trans e não-binárias da região que defendam os direitos humanos 
e seus territórios. Para isso, é fundamental entender o que vivem, bem 
como os problemas e desigualdades estruturais que atravessam suas 
lutas. Desde a nossa fundação, em 2009, compreendemos a dimensão 
do extrativismo e como sua configuração tem profundos impactos na vida 
e nos corpos das mulheres, sujeitos feminizados e não-binários da região. 
Também aprendemos através de diferentes abordagens feministas, sobre 
a clara relação entre a exploração da natureza e a exploração das mulheres 
como um eixo central para compreender como funciona o extrativismo e 
seu caráter patriarcal.

Em 2013, criamos a Iniciativa Mulheres, Territórios e Meio Ambiente, 
que em 2016 se tornou um programa. Nesses anos potencializamos 
nossa atuação para dar suporte à defesa dos territórios e dos direitos 
das mulheres indígenas, negras, do campo, pescadoras, ribeirinhas, 
quilombolas da região, através da facilitação de espaços de troca e 
articulação, da construção coletiva de conhecimento e da consolidação 
dos nossos Apoios Estratégicos, uma modalidade de financiamento que 
busca fortalecer especificamente as organizações e movimentos liderados 
por mulheres na defesa dos territórios. Também temos trilhado o caminho 
para apoiar com mais conhecimento e profundidade as intersecções entre 
diversidades sexuais e de gênero e a defesa do território, reconhecendo a 
contribuição que pessoas trans e não-binárias têm feito a partir das suas 
experiências a esses processos.

Nesses anos temos nos inspirado e conhecido mais profundamente as 
realidades e as resistências das defensoras [dos direitos humanos e dos 
territórios], buscando as melhores formas de contribuir para as suas lutas. 
Em 2019 realizamos um terceiro encontro regional de defensoras de 
território na Colômbia, além de outros encontros de troca de experiências 
e saberes entre as organizações que apoiamos. Da mesma forma, 
temos nos articulado com as demandas das defensoras de território por 
meio de ações pontuais de incidência, comunicação e participação em 
iniciativas em rede. Como parte da nossa contribuição para a construção 
de conhecimento sobre esses assuntos, compartilhamos reflexões e 
ferramentas que possam ser úteis para os processos de defesa dos 
territórios dos grupos que apoiamos. Esta publicação é fruto dessa missão.
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Nossas reflexões se alimentam do trabalho já feito por diferentes pessoas 
comprometidas com compreender os conflitos socioambientais latino-
americanos, por diferentes âmbitos. Nesse sentido, partimos diretamente 
das reflexões e experiências das defensoras que acompanhamos e 
incorporamos as contribuições de outros fundos de mulheres e feministas, 
e organizações e movimentos sociais da América Latina e do Caribe.

Nossa perspectiva também foi alimentada pela contribuição de diversas 
acadêmicas e acadêmicos da América Latina, do Caribe e de outras 
latitudes, que trabalharam na conceitualização e na crítica à lógica 
extrativista. Destacamos as contribuições de acadêmicas comprometidas 
com as lutas locais como Maristela Svampa, Astrid Ulloa, Diana Ojeda, 
Martina Careta, Sofía Zaragozín, entre outras. Além disso, temos aprendido 
e incorporado as perspectivas dos diversos feminismos, entre eles os 
feminismos comunitários, negros e decoloniais, que em nossa região 
vêm aprofundado cada vez mais a importância da interseccionalidade das 
lutas. Temos aprendido, especialmente, com as suas reflexões sobre a 
eliminação do racismo, do classicismo, do capacitismo, da lesbo-trans-
homofobia, e com a sua perspectiva integral do corpo e da natureza, onde 
ressaltamos a contribuição do feminismo comunitário da Guatemala na 
categoria do território corpo-terra.

As reflexões registradas neste texto são inspiradas no trabalho e 
experiência de todas elas. As honramos por sua coragem, sua criatividade 
e por sua perspectiva crítica diante dos conflitos socioambientais e das 
diversas opressões que as atravessam, assim como suas lutas por justiça, 
igualdade e equidade.

Por que essa publicação e por que agora?

O extrativismo e o paradigma que o sustenta continuam sendo uma 
ameaça à sobrevivência das comunidades e à sustentabilidade dos 
territórios em nossa região. As dinâmicas que o impõem deixam cicatrizes 
profundas nos corpos e vidas das mulheres e dos povos. Além de ser um 
problema de dimensão existencial, que atravessa o cotidiano das pessoas 
diretamente impactadas. É ao mesmo tempo, um problema de dimensão 
global, porque mantém as lógicas sistêmicas de produção e de consumo, 
que envolvem de diferentes formas as pessoas, as comunidades, as 
empresas, os governos e as organizações internacionais.

O caráter global, entretanto, não imobiliza as mulheres defensoras dos 
territórios, que são impulsionadas por uma força vital a proteger sua terra, 
sua comunidade e as gerações futuras. Diante de falsas soluções às 
desigualdades geradas pelo capitalismo, que têm um caráter reformista e 
não antissistêmico, as mulheres defensoras fazem um exercício cotidiano 
de resistência e tornam concretas outras possibilidades e alternativas 
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frente às imposições sobre seus corpos e seus 
territórios. Essas iniciativas propõem outras 
lógicas de relacionamento com a natureza, com o 
autocuidado, o cuidado coletivo e a manutenção 
da vida em todas as suas manifestações.

Em 2016, lançamos a publicação Extrativismo 
na América Latina: impacto na vida das 
mulheres e propostas de defesa do território.  
Lá ressaltamos alguns impactos específicos 
do extrativismo para as mulheres, como a 
intensificação de todas as formas de violência, 
a precarização do trabalho e das atividades 
necessárias para o cuidado com a vida; a 
perda de autonomia econômica e da soberania 
alimentar, a violação de direitos à saúde e à 
participação em assuntos relativos ao ambiente 
e aos processos comunitários; o aumento 
de redes de exploração sexual, a perda de 
identidade cultural e o enfraquecimento dos 
papéis comunitários e ancestrais das mulheres; 

e o desdobramento em múltiplos ataques contra a vida e a integridade 
das defensoras de território. Hoje, 5 anos depois, lançamos esta 
publicação que atualiza nossa análise, incorpora o contexto específico da 
pandemia da Covid-19 e pretende ser uma ferramenta útil àquelas/es que 
enfrentam projetos extrativistas em seus territórios e àquelas/es que as 
acompanham.

A necessidade de repensar as lógicas de poder e de relacionamento com o 
planeta já era visível com a crise humanitária, socioeconômica e ambiental 
em andamento, mas se agravou com a pandemia da Covid-19. Os efeitos 
da pandemia foram e continuam sendo muito diferentes entre países e 
grupos sociais, refletindo as desigualdades estruturais profundamente 
enraizadas em nossa região, que marcam diferenças de acesso a serviços 
públicos de maneira geral entre a população urbana e rural e atravessadas 
por classe, raça e gênero.

Contudo, longe de repensar essas dinâmicas destrutivas que nos 
trouxeram até aqui, os poderes estatais e econômicos já projetam 
caminhos dirigidos, exclusivamente, a uma recuperação econômica 
baseada no aprofundamento da exploração da natureza. Isso não só piora 
a crise multidimensional que atravessamos como humanidade e enquanto 
região, como nos aproxima da intensificação das ameaças aos povos e 
comunidades que não pararam, mesmo em tempos de quarentena.

Com esta publicação, o FAU-AL busca contribuir para a leitura do contexto 
econômico dos países da América Latina e do Caribe e compartilhar 
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informação útil às organizações e movimentos de mulheres sobre as 
dinâmicas financeiras que estão contribuindo para intensificar as atividades 
extrativistas em seus territórios, assim como os planos dos governos que 
apoiam e facilitam esses projetos. A análise aqui contida não pretende ser 
exaustiva e dá maior ênfase aos países da América Central e da América 
do Sul, pois é nestes onde o Programa Mulheres e Territórios tem uma 
maior atuação, consequentemente um conhecimento mais aprofundado 
da realidade das organizações de mulheres e contextos locais.

As defensoras dos territórios frente ao extrativismo 
em tempos de pandemia

A linguagem da política econômica é uma linguagem inacessível para 
muitas mulheres, porque faz parte de um universo dominado por homens, 
brancos e ricos. Essa informação nunca se pretende acessível às 
comunidades impactadas pelos investimentos extrativistas, envolvidas 
e interessadas, portanto, nesses processos. Por isso, a primeira parte 
do texto é um esforço, apoiado por Catalina Quiroga - pesquisadora 
colombiana especialista no tema -, para apresentar ferramentas analíticas 
e de discussão política sobre os extrativismos em larga escala. Aqui são 
analisadas as velhas e novas formas de exploração e algumas possíveis 
tendências futuras das atividades extrativistas na região, diante dos 
impactos da pandemia da Covid-19.

Sabemos que as mulheres defensoras são as que mais conhecem como 
operam as indústrias extrativistas em nível local, mas seus esforços para 
responsabilizar as empresas pelos danos causados, muitas vezes, não são 
respondidos, e muito menos apoiados pelos órgãos públicos que devem 
garantir seus direitos. Existe uma grande distância entre o que move as 
mulheres a lutar por seus territórios e os interesses que promovem os 
atores envolvidos nos projetos extrativistas. Por isso, conhecer o universo 
de significados que mobiliza e organiza esses atores, é também uma 
possibilidade de ampliar as estratégias de resistência diante do avanço do 
extrativismo e, mais ainda, de combater as lógicas capitalistas, patriarcais 
e coloniais pelas quais operam.  Nosso objetivo é fornecer matéria-prima 
para fortalecer as estratégias de mobilização, articulação e resistência.
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A segunda parte desta publicação1 volta a atenção para o que move as 
mulheres a atuar por outras mulheres, por suas comunidades e territórios, 
reconhecendo as possibilidades concretas que nascem de outras formas 
de ver a vida e de se relacionar com a terra. Longe de apresentar uma 
visão romântica e idealizada, destacamos que a força transformadora 
das mulheres constrói outras realidades palpáveis nos territórios, e 
continua respondendo aos contextos que as oprimem, semeando 
outras possibilidades a partir das suas identidades, conhecimentos e 
experiências de cuidado em uma dimensão ampla sobre a terra e a vida. 

Ao mesmo tempo, deixar claro que essas propostas emergem de 
realidades concretas que muitas vezes são duras e difíceis, é também 
uma obrigação nossa especialmente em momentos críticos como o 
que atravessamos como humanidade. Por isso, a segunda parte desta 
publicação reflete essa dualidade, por meio de um exercício que busca 
costurar as vozes de mulheres indígenas, negras, do campo, pescadoras 
e ribeirinhas, realizado com o apoio de Elisabeth López Canela, 
pesquisadora boliviana com uma longa trajetória na teorização e denúncia 
dos efeitos do extrativismo na vida das mulheres latino-americanas.

O desejo de que os outros mundos propostos pelas mulheres e 
comunidades que resistem sejam cada vez mais possíveis e próximos 
é o que move e inspira nossa própria caminhada. As propostas surgem 
de realidades concretas das mulheres da região, que muitas vezes são 
duras e difíceis, mas têm uma força transformadora para construir outras 
realidades palpáveis nos seus territórios, respondendo de forma contínua 
aos contextos que as oprimem e semeando outras possibilidades a partir 
das suas identidades, conhecimentos e experiências de cuidado em uma 
dimensão ampla sobre a terra e a vida. Convidamos todes a conhecer 
esses dois universos que se apresentam nesta publicação, essas duas 
visões de uma mesma realidade, que comparadas e contrastadas podem 
ser úteis para ampliar as reflexões e caminhos possíveis à justiça, à 
liberdade e à transformação em Abya Yala.  

Equipe FAU-AL

1.- Esta publicação foi construída a partir de fontes secundárias, que se destacam: documentos 
produzidos pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, documentos produzidos pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Mundial, e revisão de imprensa e legislação 
nacional de vários países da região. Outra fonte para o desenvolvimento desta parte foram os relatórios e 
os documentos produzidos por observatórios latino-americanos da atividade de mineração e extrativismo, 
organizações sociais e sociedade civil interessada no problema.
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PARTE 1
Extrativismo e recuperação 

econômica na América Latina 
no contexto da pandemia pela 

Covid-19



O extrativismo é um fenômeno com raízes coloniais baseado na 
exploração de grandes quantidades de recursos naturais. Apesar de 
seu caráter predatório, as atividades extrativistas ocuparam um lugar 
central nas políticas econômicas dos países da região há vários séculos, 
e atualmente afeta todos os países da América Latina e do Caribe. O 
extrativismo, então, se sustentou às custas da intensificação de danos à 
natureza e às comunidades e seus territórios, tanto em contextos rurais, 
como urbanos. 

Existem quatro características que, compreendidas de forma integral, 
permitem entender o extrativismo como um fenômeno que se transforma 
e continua afetando o direito a uma vida digna. Esses aspectos permitem 
aprofundar a análise das relações e interdependências entre as diversas 
formas de extrativismo e refletir sobre suas possíveis manifestações no 
contexto de recuperação econômica durante e depois da pandemia pela 
Covid-19.

1. O extrativismo é um projeto ancorado ao discurso 
de desenvolvimento  

Para entender a relação entre o discurso de desenvolvimento e o projeto 
extrativista é necessário reconhecer a forma como as sociedades com 
economias industriais construíram suas relações com países do Sul 
Global, imprimindo uma organização histórica das interações entre o 
trabalho, a natureza e as formas de produção e reprodução da vida (Patel 
e Moore, 2017).

O discurso de desenvolvimento ganhou força em 20 de janeiro de 1949, 
quando Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, situou a 
América Latina e o Caribe – e demais países do Sul Global – como um 
lugar de armazenamento de matérias-primas e emprego não qualificado 
para o mundo, precisando de intervenção estrangeira2 (Escobar, 1998). A 
partir desse momento, e fundamentado neste discurso, organizações 

2.- Trecho do discurso: “Acredito que devemos colocar à disposição dos povos pacíficos nossa bagagem 
de conhecimentos técnicos para ajudá-los a realizar suas aspirações de uma vida melhor. E, em 
cooperação com outras nações, devemos fomentar o investimento de capital em áreas que precisam de 
desenvolvimento. Nosso objetivo deve ser o de ajudar os povos livres do mundo, através de seus próprios 
esforços, a produzir mais alimentos, mais roupa, mais materiais para moradia, e mais energia mecânica 
para aliviar suas cargas (Truman, 1964).

CAPÍTULO 1
Extrativismo, desenvolvimento e continuidade dos 
processos de globalização e fragmentação da natureza
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multilaterais, potências econômicas e empresas dedicadas à 
exploração da natureza começaram a investir no fortalecimento do 
setor primário como motor econômico dos países do Sul Global. 

A forma branca e capitalista de pensar as relações e a distribuição 
internacional do trabalho foi traduzida, posteriormente, entre os 
anos setenta e noventa, no que Svampa chama de “consenso das 
commodities3”. Esse processo caracterizou-se pela consolidação de 
uma nova ordem econômica e política sustentada pelo aumento dos 
preços internacionais das matérias-primas. Esse boom, supostamente, 
proporcionaria vantagens econômicas a países produtores de insumos, 
mas o processo baseado no discurso de desenvolvimento terminou 
gerando novas assimetrias e desigualdades socioambientais em todo o 
Sul Global, incluindo a América Latina e o Caribe (Svampa, 2013).

2. O extrativismo envolve processos de fragmentação 
da natureza 

Os processos de fragmentação transformam a natureza em um “recurso 
natural”, desprovendo-a de significados e das relações locais anteriores a 
esse processo (Shiva, 1996). “Colocar um preço” na natureza, ou seja, 
colocar um dado ou uma cifra nela, impede que se faça uma leitura 
complexa das relações socioecológicas que ela carrega. Por exemplo, 
a fragmentação separa a água dos rios e a transforma em litros, ou o sol 
das plantas e o transforma em volts, ou o carvão da terra e o transforma 
em toneladas. Em resumo, o extrativismo transforma a natureza 
em uma série de commodities trocável por um valor monetário nos 
mercados internacionais.

3. O extrativismo envolve processos de globalização 
da natureza 

A atividade extrativista tem se adaptado aos modelos de oferta e 
demanda das chamadas matérias-primas mundiais (Gobel e Ulloa, 
2014; Ulloa, 2014).  Esses processos de compra e venda em escala 
internacional criam relações entre lugares chamados periferias produtivas 
e outros chamados centros de comercialização (como mencionamos 
no primeiro tópico, na ordem mundial, a América Latina e o Caribe 
constituem periferias produtivas). Esse tipo de cadeia produtiva leva ao 
aprofundamento das desigualdades e da dependência econômica das 
periferias às determinações dos centros (Slipak, 2014). 

3.- Commodities são todos os bens da natureza que se transformam em potenciais mercadorias. As 
commodities se caracterizam por terem um valor de troca em mercados internacionais. Arroz, trigo, ouro, 
petróleo, entre outras formas naturais características do extrativismo são conhecidos como commodities. 
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4. O extrativismo envolve disputas entre diferentes 
formas de produção do conhecimento 

A fragmentação e a globalização da natureza são baseadas em 
conhecimentos técnicos ocidentais que excluem outras formas de 
se relacionar com ela. Esses conhecimentos são fundamentados por 
narrativas de “especialistas” que compreendem as relações humanas com 
a natureza como solucionáveis a partir da técnica científica, tecnológica 
e econômica. Desta maneira, o extrativismo favorece a ideia de controle 
da natureza por meio da ciência aplicada (Altvater, 2016). O problema é 
que o processo tecnicista se torna um exercício de desacreditação das 
demandas e saberes locais (Godfrid et al 2020; Budds, 2012).

Em conjunto, essas quatro características do extrativismo ajudam a 
entender por que, enquanto para alguns as atividades extrativistas 
significam progresso ou dinheiro, para muitas comunidades implica na 
desapropriação das lógicas cotidianas, da autonomia e das formas de 
reprodução e de cuidado com a vida. Os conflitos socioambientais que 
derivam do extrativismo são disputas entre as formas de entender 
as relações com a natureza, atravessadas por relações de poder 
desiguais que sobrepõem uma visão de mundo frente a outras. Para 
analisar as implicações do extrativismo na vida cotidiana é importante 
reconhecer esses conflitos e a perda de autonomia, resultado da 
imposição dos extrativismos nos territórios, que terminam por configurar 
uma série de desapropriações4.

4.- Ver Ojeda, 2016; Composto, 2012; Seoane, 2013. Para eles e elas existem diversas formas de 
desapropriação que vão desde a perda de terras e do deslocamento das comunidades, até processos de 
perda de tradição cultural e de formas de se relacionar com a natureza.

“A desapropriação é um processo violento de reconfiguração 
socioespacial, em particular, socioambiental, que limita a 
capacidade que os indivíduos e as comunidades possuem 
para decidir sobre seus meios de sustento e suas formas 

de vida. A desapropriação envolve uma transformação 
profunda das relações entre humanos e não humanos, 
que resulta em restrições ao acesso a recursos. Isso se 

traduz com frequência na impossibilidade de decidir sobre 
o território, a vida e o próprio corpo; a desapropriação está 

relacionada à perda de autonomia” 
(Ojeda, 2016, pág. 34)  

18



Aqui buscamos caracterizar, por um lado, 
algumas das mais documentadas formas de 
extrativismo presentes na América Latina 
e no Caribe e, por outro, certas formas de 
extração ancoradas aos discursos “verdes”5 de 
desenvolvimento sustentável que a cada dia 
ganham mais força nos discursos econômicos 
da região e do mundo. Da mesma maneira, 
abordamos as inter-relações entre velhas 
e conhecidas formas de extrativismo com 
transições verdes produzidas pelos discursos 
de sustentabilidade ambiental. É importante 
mencionar que existem interdependências 
entre vários dos projetos extrativistas, assim, 
em muitos lugares, as comunidades precisam 
enfrentar não só uma atividade extrativista, 
mas várias.

Não pretendemos fazer um estudo exaustivo das atividades extrativistas 
na região, mas mostrar um panorama dos projetos que podem ser 
caracterizados como projetos amparados pelo extrativismo. Também 
é importante mencionar que nesta publicação o extrativismo é 
caracterizado por sua larga escala e não estão incluídas as formas 
locais de aproveitamento da natureza, dado que estas, além de serem 
vitais para o sustento da vida cotidiana, não são parte do paradigma 
econômico dominante ao qual nos referimos.

2.1. Os velhos e conhecidos projetos extrativistas 

Os velhos e conhecidos projetos extrativistas são aquelas atividades 
relacionadas com a extração de matérias-primas para atender 
necessidades energéticas através do uso de petróleo, gás e carvão 
(combustíveis fósseis), e necessidades alimentares através das indústrias 
agrícolas, bem como aquelas explorações dedicadas à produção de 
metais e materiais para a construção, as indústrias tecnológicas e o 
luxo (mineração). Nestas formas de extrativismo, a natureza é parte do 
mercado e o processo de exploração é uma atividade necessária para a 
sustentação do capitalismo. Em outras palavras, a natureza é um estoque 
que parece não ter limites.

5.- Usamos as aspas, porque as afetações por esses processos estão longe de serem sustentáveis para 
os territórios e para as comunidades.

CAPÍTULO 2
Duas faces da mesma moeda: extrativismos tradicionais e 
extrativismos verdes
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O esquema a seguir apresenta os três principais tipos de extrativismos que pertencem a essa 
primeira categoria. A essas três atividades se somam a construção de infraestruturas para a conexão 
dos mercados e a logística necessária para sua exportação. É importante mencionar que essas 
atividades se apresentam como processos relacionados e cíclicos, dado que são interdependentes. 
Por exemplo, a mineração precisa de energia para a exploração, além disso, precisa de infraestruturas 
para a exportação.

Ilustração: Velhos e conhecidos extrativismos, inter-relações e afetações.

Fonte: Fundo de Ação Urgente. 

Velhos e conhecidos
extrativismos

Mineração

Exploração de 
hidrocarbonetos

Agroindústria,
agropecuária 
e pesqueira

Estes tipos de extrativismos estão interligados e
respondem a uma procura global de matérias-primas.

Infraestrutura para a 
conexão e a manutenção
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Especificamente, a exploração de hidrocarbonetos tem relação com 
a extração de petróleo e de gás natural, que também pode estar ligada 
à extração de carvão. Esse tipo de exploração tem sido uma das mais 
difundidas no contexto latino-americano. Inclusive governos progressistas 
têm usado o faturamento da exploração de hidrocarbonetos para 
fomentar políticas sociais (Gudynas, 2010). Além disso, o petróleo é a 
base da matriz energética atual, motivo pelo qual seu uso é fundamental 
para produzir a energia necessária para os processos de industrialização 
e conexão internacional da região. 

Já na mineração, que pode ser realizada de forma subterrânea ou a céu 
aberto, são realizadas as extrações de minerais, metais e materiais de 
construção do subsolo, que vão desde o carvão, 
até os metais preciosos e, mais recentemente, 
materiais raros ligados à indústria tecnológica, 
como o coltan. Esse tipo de exploração envolve 
o uso intensivo e localizado da natureza. A 
indústria agrícola também é uma velha e 
conhecida forma de extrativismo. A atividade 
se sustenta em uma histórica desigualdade no 
acesso à terra, e em uma lógica baseada na 
monocultura para exportação e na exploração 
do trabalho. Os altos índices de desigualdade 
no acesso à terra na região fazem que os processos de urbanização 
se intensifiquem, gerando novas expulsões e transformações na vida 
cotidiana das comunidades rurais6. As comunidades do campo, indígenas 
e negras que continuam no campo acompanham a indústria agrícola 
ganhar terreno, afetando sua soberania alimentar.

Alguns países da região centraram suas políticas de fomento 
agrícola no fortalecimento de monoculturas para produção de 
biocombustíveis. Esse investimento estatal acompanhou a flexibilização 
de políticas ambientais na maioria dos países. Como consequência, além 
do aprofundamento das desigualdades relacionadas com a posse de 
terras em zonas rurais, a atividade tem sido uma das principais causas 
de desmatamento e perda de biodiversidade7. Dentro das atividades 
extrativistas em larga escala também está a criação de animais para 
consumo, como a indústria pecuária e a indústria da pesca e avícola, 
por suas lógicas de exploração das relações de trabalho, dos territórios 
locais, da natureza e dos corpos de seres não humanos. 

6.- Segundo OXFAM (2015) o coeficiente de Gini para a concentração de terras da região (um indicador 
entre 0 e 1, onde 1 representa a máxima desigualdade) é de 0,79, sendo 0,85 na América do Sul e 0,75 na 
América Central. Esses valores indicam que a propriedade da terra na região está nas mãos de poucos. 
Isso significa, que em nível local as populações rurais não têm acesso à terra e têm suas vidas e soberania 
alimentar comprometidas.
7.- A estimativa é de que a agricultura comercial, principalmente a criação de gado e o cultivo de soja e 
óleo de palma teham causado 40% do desmatamento regional. Segundo o relatório sobre florestas da 
FAO (2020b), desde 1990 foram perdidos em torno de 420 milhões de hectáres de floresta (FAO, 2020b).

Alguns países da região centraram 
suas políticas de fomento agrícola no 
fortalecimento de monoculturas para 

produção de biocombustíveis. Esse 
investimento estatal acompanhou a 

flexibilização de políticas ambientais na 
maioria dos países.

22

Por fim, todas essas velhas e conhecidas atividades extrativistas seriam 
impossíveis sem a construção de vias, aeroportos, barragens, portos, 
entre outras obras de infraestrutura que conectam as áreas de exploração 
aos mercados internacionais. É importante mencionar que a construção 
destas obras está tradicionalmente encarregada  a filiais de empresas que 
realizam a exploração e, na maior parte dos casos, são custeadas pelos 
Estados com dinheiro público ou com dinheiro oriundo do endividamento  
em nível nacional.

Os mercados ligados à mineração, à indústria agrícola e à exploração 
de hidrocarbonetos, bem como à construção de infraestruturas, 
continuam vigentes e são centrais para as decisões de investimento 
dos governos da região. Como veremos no tópico seguinte, essas 
formas de exploração entram no fluxo ou convergem com novas 
tendências “verdes” de exploração, fragmentação e globalização da 
natureza, e desta forma aprofundam as desigualdades e desapropriação 
das comunidades.

Reconhecemos que a crise climática tem uma estreita relação com as lógicas de 
desenvolvimento, modernização e estilos de vida predominantes na sociedade. 
Por isso, é importante esclarecer que consideramos necessário e urgente que 
se fomentem medidas e políticas públicas com foco na mitigação da mudança 
climática, sendo fundamental também a descarbonificação das economias.

Por essa razão, achamos preocupante que as soluções diante dos problemas 
socioambientais globais sejam coordenadas e centralizadas nos atores e lógicas 
que nos trouxeram a esse ponto crítico. As iniciativas e mecanismos que estão 
sendo propostos pelas instituições financeiras, Estados e empresas multinacionais 
para a transição energética e a descarbonização da economia, em sua maioria, 
seguem as mesmas lógicas dos antigos tipos de extrativismos realizados em nossa 
região. Por isso, consideramos que as soluções para a crise climática desconhecem 
outros caminhos, conhecimentos e lógicas de relação com a terra que poderiam ser 
eficazes em frear ou pelo menos desacelerar a devastação da natureza. 

Por isso consideramos essencial alertar sobre as iniciativas que, a partir do paradigma 
do desenvolvimento sustentável, continuam reproduzindo processos que não 
cuidam da vida a partir de uma perspectiva coletiva, que não consideram as lógicas 
e saberes locais, que não respeitam os tempos da natureza e das comunidades e 
que, no fim, avançam rapidamente para a destruição da vida na terra.
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2.2. Extrativismos “verdes”: ampliação e 
diversificação do extrativismo

As atividades extrativistas conhecidas como “verdes” são sustentadas 
por discursos ligados às soluções tecnológicas e “sustentáveis” à 
crise ambiental, particularmente à mudança climática e à necessidade 
de transição para novas formas de produção de energia. Ainda que o 
caminho de implementação dessas formas de extrativismo verde tenha 
começado depois da assinatura do protocolo de Quioto em 1997, não foi 
até 20158, com a assinatura do Acordo de Paris e a adoção por parte da 
ONU das medidas da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que os extrativismos verdes começaram a ganhar maior 
relevância e visibilidade nas agendas políticas e econômicas mundiais.

Essa promoção de novas formas “verdes” de extrativismo se tornou 
possível por meio de investimento estrangeiro nos países mais pobres. 
Portanto, essas transições não implicam em transformações radicais 
do sistema econômico, mas integram novos elementos da natureza 
ao comércio internacional de commodities (Nações Unidas, s.f web), 
resultando na ampliação da fronteira extrativista e no aprofundamento da 
dependência e da dívida com outros países e grandes corporações. 

Os extrativismos verdes continuam gerando efeitos similares aos que 
produzem as velhas e conhecidas formas de extrativismo. Destaca-
se a maneira impositiva como estes operam nos territórios, afetando a 
autonomia das populações locais e a relação entre as comunidades e a 
natureza. Além disso, os extrativismos verdes aprofundam a desigualdade 
na posse de terras, as expropriações cotidianas, a contaminação das 
águas e a precarização da vida rural, entre outras coisas.

Nesse sentido, os chamados extrativismos verdes9 aprofundam e 
diversificam as formas de exploração da natureza, pois junto a eles 
se integram novos elementos ao catálogo de exploração como a 
biodiversidade, novos metais como o coltan e monoculturas como a de 
óleo de palma (ou azeite de dendê) e de cana de açúcar para a produção 
de biodiesel como alternativa à combustão de petróleo.

8.- Antes do Acordo de Paris, se destacam os avanços na matéria realizados na Conferência do Rio+20.
9.- Um conceito que pode nos permitir uma aproximação deste tipo de extrativismo verde é o de 
imperativos verdes. Ojeda (2014) o define como aquelas “narrativas hegemônicas sobre o meio ambiente 
e seus efeitos na produção de espaços e sujeitos que com frequência estão envolvidos na configuração 
das geografias profundamente desiguais do capital, da mobilidade e da segurança” (Ojeda, 2014, 255)
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Para cumprir a agenda mundial ligada ao Acordo de Paris e a Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável, algumas das velhas e conhecidas 
formas de extrativismo tendem a se transformar e ampliar suas formas de 
exploração da natureza. As tabelas a seguir apresentam como, junto ao 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ocorreram 
essas transições para formas de extração verdes e consideradas 
essenciais para acabar com as distâncias e promover um desenvolvimento 
sustentável nos países empobrecidos.

Em todo caso, é fundamental reconhecer que essas transições não 
implicam que as velhas formas de extrativismo estejam em via de extinção, 
mas que estão associadas às novas formas, ancoradas ao discurso da 
sustentabilidade.10

10.- Com eletromobilidade nos referimos à mudança do uso de automóveis que usam combustíveis como 
gasolina para aqueles elétricos. 

Matriz energética: um conceito essencial para entender as transformações “verdes” do 
extrativismo 

A matriz energética é a combinação de diferentes fontes primárias para produzir energia. A 
transformação da matriz energética, como um projeto ligado a mitigação da mudança climática, 
implica na redução do uso de energias produzidas por carvão, petróleo e gás (descarbonização), 
visto que a queima desse tipo de combustível é a principal responsável pelas emissões de carbono 
que causam a mudança climática. A ideia dessa transição é promover formas de produção de 
energias limpas – com menos emissão de Co2 –, como a energia eólica, a energia solar ou a 
energia produzida por hidroelétricas e biocombustíveis. A eletromobilidade10 nesse processo de 
transição é central para pensar o futuro energético. 

Sem uma abordagem de justiça ambiental, a transição energética proposta a partir dos 
conhecimentos técnicos hegemônicos aprofunda a implementação de velhos e conhecidos 
extrativismos, dado que, por um lado, requer a utilização de metais como o cobre, o cobalto 
ou o lítio para melhorar o desempenho das baterias de armazenamento e para os circuitos que 
permitem uma distribuição eficaz da energia eólica e solar. E por outro lado, esse processo requer 
que empresas dedicadas à exploração de combustíveis fósseis expandam seus mercados e 
integrem novas formas de extrativismo verde, essenciais para a sustentação do capitalismo. 

No entanto, apesar da ascensão do processo de transição energética, a matriz energética da 
América Latina e do Caribe continua ancorada a duas fontes, uma supostamente “verde” e uma 
velha e conhecida forma de exploração. A primeira delas é a energia hidroelétrica, que até 2020 
correspondeu a 55% do total da energia que se consumiu na região e, a segunda, a energia 
térmica não renovável, ou seja, aquela produzida por combustíveis fósseis que, no mesmo ano, 
correspondeu a 41%. É importante ressaltar que só 2% da energia consumida na região foi 
produzida por energias renováveis, como a energia eólica ou solar (SieLAC-OLADE, 2020).
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Relação com a emergência, fusão e transformação dos 
extrativismos

ODS 2: Fome zero
Mostra como, na agenda internacional, a produção massiva de 
alimentos continua sendo um elemento-chave para o reduzir  
lacunas. Essa produção massiva afeta as formas locais de 
produção e as dietas locais.

ODS4: Educação de 
qualidade

Integra-se a reflexão, visto que parte das desigualdades que 
queremos superar para uma educação de qualidade tem relação 
com o acesso às tecnologias. Assim, esse objetivo busca gerar 
avanços tecnológicos para garantir a inclusão digital para o acesso 
à educação e à modernização de instituições educativas.

ODS 7: Energia acessível e 
não poluente

Tem como meta tornar possível um processo de descarbonização 
das matrizes energéticas. Por isso sua centralidade nos processos 
de transição de velhas e conhecidas formas de extrativismo para 
formas verdes de produção de energia não poluente. 

ODS 11: Cidades e 
comunidades sustentáveis

Exige um avanço tecnológico que amplie a capacidade de 
armazenamento das energias limpas, o que se traduz na 
necessidade de baterias que utilizam metais em sua fabricação. 
Além disso, esse objetivo busca incentivar formas diversas de 
energia que consigam sustentar as cidades como forma de 
organização territorial ideal.

ODS 12: Produção e 
consumo responsáveis

É central para pensar as transformações do extrativismo com 
ênfase nas formas de consumo da natureza e produção de 
energia para a produção de bens comercializáveis. Promove a 
transformação das formas tradicionais de consumo e consumos 
verdes e locais, que se concretizam na expropriação verde de 
comunidades locais, por exemplo, na relação com o turismo.

ODS 13: Ação pelo clima
É essencial para o processo de transição energética e surgimento 
de novos extrativismos amparados na sustentabilidade. Essa 
ação centrada na preparação para a crise climática reúne vários 
dos argumentos para a transição de formas velhas e conhecidas 
em direção a outras formas de exploração da natureza. 

ODS 15: Vida terrestre e 
ecossistemas 

Impulsiona e fornece as bases técnicas gerais para a conservação 
e preservação. Como veremos mais adiante, sob este objetivo se 
associam formas de extrativismo como as ligadas ao ecoturismo 
e aos projetos REDD+. 
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Trânsitos e inter-relações entre diversas formas de extrativismo

Cenário e prática 
extrativista

Velhas formas de 
exploração

Objetivo de 
Desenvolvimento 
Sustentável: exigência 
de um processo de 
transição Transições verdes

Mineração

Mineração a céu aberto:

(i) Ouro e metais 
preciosos.
(ii)Carvão como parte 
da base da antiga 
matriz energética.

Alguns minerais necessários 
para desenvolver esses avanços 
tecnológicos são:

• Lítio
• Cobre
• Zinco
• Coltan

Mineração para a produção de 
fertilizantes: 

• Carboidrato de potássio para a 
expansão da fronteira agrícola 

Hidrocarbonetos

Exploração de elementos 
como:

• Petróleo e gás natural 
como base da antiga 
matriz energética.

Produção energética baseada em:
• Biodiesel que promove 

a expansão da fronteira 
agroindustrial.

• Construção de hidroelétricas.
• Energia eólica e solar.

Indústria agrícola, 
indústria pecuária 

e indústria da 
pesca 

• Monoculturas para 
produção de comida 
em massa. 

• Produção de insumos, 
como a soja, para 
criação de gado. 

• Comida e produção em massa. 
• Produção de insumos para 

criação de gado.
• Expansão da fronteira 

agrícola para a produção de 
biocombustíveis. 

• Transformação de sistemas de 
produção que sejam amigáveis 
à conservação. A produção 
de alimentos e conservação 
devem caminhar juntas.

Turismo e 
conservação

• Globalização dos 
espaços da natureza, 
da cultura e das formas 
locais de vida. 

• Expansão do mercado 
internacional. 

• Turismo sustentável.
• Ecoturismos. 
• Projetos relacionados à 

REDD+.

Infraestruturas 
para o 

desenvolvimento

Construção pelo Estado de obras públicas como: 
• Hidroelétricas.
• Ferrovias e estradas.
• Aeroportos.
• Portos de embarque.

ODS 2 ODS4 ODS 7 ODS 9 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 15

ODS 2: Fome zero ODS4: Educação de qualidade ODS 7: Energia acessível e não poluente ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura ODS 11: Cidades e comunidades 
sustentáveis ODS 12: Produção e consumo responsáveis ODS 13: Ação pelo clima ODS 15: Vida terrestre e ecossistemas 
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Produção própria 

Produção própria 



Diante de transições e fusões ligadas aos discursos de sustentabilidade, 
movimentos sociais da América Latina e do Caribe, como o Movimento 
Mundial pelas Florestas (2019), mencionam que “o segredo sujo dessa 
transição é a expansão exponencial da mineração no Sul Global, 
necessária para atender a demanda massiva por energia ‘verde’ em forma 
de veículos elétricos, por exemplo” (Movimento Mundial pelas Florestas, 
2019, web). Outras críticas relacionadas à transição energética indicam 
que a participação das comunidades nas decisões sobre a produção de 
energia deveria ser garantida como direito fundamental. 

Em todo caso, o debate sobre o mercado extrativista verde e a transição 
energética está se tornando cada vez mais importante nos diálogos 
sobre extrativismo na região. Diante do crescente protagonismo dos 
extrativismos verdes, os velhos começam a se transformar. Por exemplo, 
a empresa Glencore já anunciou a retirada de seus investimentos da 
mina de carvão El Cerrejón, no norte da Colômbia11, e tem fortalecido seu 
negócio de produção e logística internacional de transporte e comércio 
de monoculturas sob o nome de Viterra, que hoje tem investimentos na 
produção de soja na Argentina12. 

2.2.1. Extrativismos relacionados à transição da 
matriz energética, industrialização e conservação

O esquema a seguir apresenta algumas das possíveis formas verdes de 
extrativismo que já existem ou podem surgir na América Latina e no Caribe, 
e que podem se transformar em tendência como parte da recuperação 
econômica depois da pandemia pela Covid-19. Dentro desse tipo de 
extrativismo se destacam atividades relacionadas à transição da matriz 
energética, mineração de materiais essenciais para o avanço tecnológico 
e atividades ligadas ao turismo e à conservação.

11.- Para saber mais sobre as mudanças na empresa Glencore, ver nota de imprensa do portal El 
Colombiano (2020): https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/glencore-se-va-de-colombia-
porque-su-operacion-minera-no-es-rentable-GH14575344 
12.- Para mais informações sobre os negócios da Glencore Agriculture: https://www.viterra.com/What-we-
do/Exploring-our-network 
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Extrativismo verdes: transições para outras formas de exploração da natureza.

Fonte: Fundo de Ação Urgente.

Trânsitos para a matriz energética:
• Plantações florestais
• Construção de hidroelétricas
• Energia eólica e solar

Tránsitos a la matríz energética
•Plantaciones forestales
•Construcción de Hidrolectricas
•Energía eólica y solar

Turismo e conservação:
• REDD+
• Serviços ecossistêmicosExtrativismo para o avanço 

tecnológico
• Produção mineira de 
    lítio, cobre e outros metais

Estes tipos de extrativismo estão interconectados e respondem 
a uma demanda global associada ao desenvolvimento sustentável
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Plantios florestais, monoculturas para biocombustíveis e 
agricultura climaticamente inteligente

Esses tipos de extrativismos se caracterizam 
pela implementação de monoculturas ou 
controle de lavouras que levam à expansão da 
fronteira agrícola, um dos principais causadores 
da perda de biodiversidade em todo o mundo, 
além de outros desequilíbrios nos ecossistemas. 
Os plantios florestais incluem o cultivo de 
espécies madeireiras – no geral não nativas –, 
para comercialização e podem estar ligadas à 
compensação ambiental de grandes empresas 
por meio de projetos de reflorestamento. Nos 
plantios florestais se destacam o cultivo de 
árvores como a teca, o pinheiro e o eucalipto, 
que se caracterizam pelo alto consumo de 
água e por provocarem a erosão dos solos. 
Entre as plantações para produção de 
biocombustíveis se destacam o milho, a soja, 
o girassol (transgênicos), o óleo de palma, a 
cana de açúcar, a madeira e a celulose13. Estas 
requerem grandes quantidades de terra e água 
para seu funcionamento, além de fertilizantes químicos contaminantes, 
gerando problemas na saúde das pessoas, nos cultivos do entorno, além 
de impactos na diversidade agroalimentar. 

A expansão das monoculturas para a produção de biocombustíveis se 
intensificou em nível mundial, devido a incidência do setor em legislações 
nacionais e tratados internacionais. Os Estados Unidos assinaram a 
Lei de Independência e Segurança Energéticas de 2007 (Lei EISA) e 
em 2015, com o Acordo de Paris, a União Europeia estabeleceu que, 
para cumprir com as promessas do tratado internacional, até 2020 
aumentaria em 10% o uso de combustíveis renováveis14. Essas políticas 
internacionais geram um aumento da demanda de biocombustíveis, o que 
implica na flexibilização das políticas ambientais e agrícolas e na criação 
de programas de fomento deste tipo de cultivo pelos países produtores.

Uma das produções centrais é o óleo de palma, chamado em alguns 
países de palma africana15. Sua monocultura não é destinada só à 

13.-É possível acessar mais informações através da Federação de biocombustíveis da Colômbia: https://
www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-923.html
14.- Para acessar informações sobre as ações da União Europeia a respeito da transformação da matriz 
energética e do acordo de Paris: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/paris-agree-
ment/
15.- Nota de tradução: no Brasil o óleo de palma também é conhecido como azeite de dendê e é muito 
utilizado na gastronomia afro-brasileira e de candomblé (religião de matriz africana). Também é extraído 
artesanalmente por comunidades tradicionais por maceração através de pilão.  
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produção de biocombustíveis, mas também para à indústria alimentícia. 
Ou seja, este produto está duplamente vinculado aos velhos e conhecidos 
extrativismos e às transições para os extrativismos verdes. Atualmente, 
os mercados asiáticos são os que suprem a alta demanda por produtos 
derivados do óleo de palma e a estimativa é de que até 2050 a demanda 
mundial seja de 310 milhões de toneladas (Meijaard et al 2018). Os altos 
índices de desmatamento e perda de terras produtivas que os países 
asiáticos têm sofrido com o cultivo de óleo de palma está deslocando a 
expansão desse tipo de monocultura para a América Latina e o Caribe. 
Hoje, a monocultura está presente na Colômbia, Equador, Guatemala, 
Brasil, Honduras e Costa Rica16. 

Finalmente, se destacam os incentivos de organizações como a FAO 
e o Banco Mundial, em meados de 2010, para a “agricultura inteligente 
para o clima”. Mecanismos como esse visam adaptar a produção agrícola 
às adversidades climáticas e aumentar sua eficácia. Normalmente 
promovem o uso generalizado de sementes não nativas e geneticamente 
modificadas para que o cultivo se adapte à mudança climática e continue 
com altos índices de produção. Isso é parte do cumprimento do segundo 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, relacionado ao Fome Zero. 
Diante destes programas de unificação e normalização dos cultivos, a 
declaração da Cúpula dos Povos (2014) menciona que a utilização de 
sementes transgênicas ‘prontas para o clima’, desapropria  dos povos do 
campo a autonomia, as economias rurais  e a soberania alimentar. Esses 
recursos “de inteligência climática” são, além disso, uma solução baseada 
unicamente em conhecimentos técnicos, cujo objetivo é continuar com 
a expansão da monocultura, em muitos casos nas mãos de grandes 
multinacionais. Além de localizar o esforço da redução das emissões 
unicamente nos países da periferia produtiva, ao invés de incentivar as 
possibilidades de redução do consumo dos países do Norte Global17.

Construção de hidrelétricas

As hidrelétricas são infraestruturas ligadas à transformação da matriz 
energética. Em 2019, a América Latina foi a segunda região do mundo 
com maior capacidade instalada para produzir energia hidrelétrica. Sua 
produção se concentrou no Brasil, na Colômbia, na Bolívia, no Chile e no 
Peru, respectivamente. O Brasil ocupa o segundo lugar na produção de 
hidroenergia no mundo, depois da China. A Associação Internacional de 
Hidroenergia (IHA, sigla em inglês) estimou em 2020 que, do total mundial 
da produção de energia gerada por represas -uns 1.308 Gigawatts-, o 
Brasil produziu 109.06 Gigawatts (IHA, 2020). 

16.- O Banco Interamericano para o Desenvolvimento afirma que: “A América Latina não só tem o maior 
potencial de expansão de cultivo, como enfrenta o grande desafio de melhorar a produção por hectare cul-
tivado. Na região tem países como a Guatemala, que tem o maior desempenho do mundo (5,41 toneladas 
de óleo bruto por hectare [t/ha] em média)” (Ordoñez, 2018). 
17.- Para saber mais sobre Agricultura Climaticamente Inteligente, acessar: https://br.boell.org/pt-
-br/2014/09/18/agricultura-climaticamente-inteligente-problemas-e-mitos
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A construção de mega infraestruturas para 
a produção de energia constitui uma forma 
de extrativismo que apoia tanto os velhos e 
conhecidos sistemas de exploração, como 
as novas formas verdes de produzir energia. 
Muitas hidrelétricas, além de gerar energia, 
são também a fonte de água fundamental 
para empreendimentos de mineração ou para 
a ampliação das fronteiras agroindustriais. É 
essencial reconhecer essas funções alternativas 
das hidrelétricas para analisar seus impactos. 

A inundação de terras quase sempre férteis 
e produtivas para a construção de barragens 
tem deslocado comunidades inteiras, e sua 
construção envolvido violações aos direitos 
humanos em toda a região, incluindo a 
perseguição, criminalização e assassinato 
de pessoas defensoras de território18. Na 
verdade, esse tipo de infraestrutura é uma das que produz maior conflito 
socioambiental, como ocorreu com a construção e início das obras da 
usina de Belo Monte no Brasil, considerada a terceira maior do mundo19. 
A construção dessa barragem, além de afetar o fluxo do rio Xingu, suas 
conexões hídricas e as dinâmicas de todo seu ecossistema, afetou vários 
povos locais gerando um aumento nos índices de feminicídios, exploração 
sexual e na perda de soberania alimentar (Marcelino e Fernandez, 2020). 
Cabe mencionar que seu funcionamento seca as nascentes do Xingu, 
deixando as comunidades ribeirinhas e indígenas sem acesso à água, 
mudando as lógicas locais de subsistência20.

Da mesma maneira, por mais de 12 anos as comunidades de Antioquia, 
na Colômbia, se opuseram ao grande projeto hidrelétrico da Hidroituango. 
O projeto afetou profundamente o rio Cauca, com impactos para os seres 
vivos que habitam a bacia e as relações das comunidades que dependem 
de seus ecossistemas. Também foi aprofundada a disputa pela terra e 
a violência em meio ao conflito armado, visto que lideranças sofreram 
ameaças, ataques e assassinatos, que se intensificaram em 201821, ano 

18.- Para mais informações, consultar nota produzida pela Comissão de Trabalho das Nações Unidas:   
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/BrazilianEnvironmentalDefenders.aspx, e material 
produzido pelo Rios Vivos: https://riosvivoscolombia.org/activacion-de-alerta-temprana-urgente-sobre-
situacion-de-riesgo-inminente-para-integrantes-del-movimiento-rios-vivos/  
19.- Para mais informações, acessar relatórios da Fundação Heinrich Boll: https://co.boell.org/
es/2020/04/20/la-hidroelectrica-de-belo-monte-problemas-sociales-fracasos-del-estado-y-la-lucha-de-
-las 
20.- Para mais informações acessar Fundação Amazônia Real: https://amazoniareal.com.br/o-rastro-de-
destruicao-de-belo-monte/
21.-  Para mais informações acessar Publicações do Centro de Memória Histórica sobre o caso 
Hidroituango em: https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/hidroituango/ e ‘Perigo para defensores 
ambientais em 2018: o caso Hidroituango na Colômbia’, do Mongabay Latam em: https://es.mongabay.
com/2019/01/hidroituango-defensores-2018-colombia/ 
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em que a construção da barragem teve regressões críticas relacionadas 
a erros no planejamento e à gestão dos riscos ligados à sua construção.

Em resumo, esses tipos de projetos “verdes”, associados à produção 
de energia hidrelétrica, fragmentam a natureza, na medida em que não 
consideram uma visão da bacia dos rios que sofreram intervenção, e 
valorizam apenas a água como uma unidade de medida, ao convertê-la 
em litros para a produção de energia, para a irrigação e outras atividades 
extrativistas subsidiárias dessas grandes infraestruturas, como a 
mineração em grande escala. As hidrelétricas são grandes projetos 
que têm impactos irreversíveis nos territórios e nas dinâmicas das 
comunidades com os rios.

Produção de energia eólica e solar 

A produção de energia eólica utiliza as correntes 
de vento, e a solar aproveita os raios solares 
para produzir energia elétrica. Nesta pesquisa 
consideramos o caráter extrativista dessas 
energias, classificadas como limpas, quando 
sua produção é estruturada por grandes 
parques eólicos ou solares, que ocupam 
grandes extensões de terra e requerem para 
sua instalação a exploração de minérios como o 
cobre e o lítio em larga escala. Esses metais são 
essenciais para o funcionamento de circuitos 
elétricos de placas e moinhos, armazenamento 
e transporte dessas energias.

Com o olhar voltado para as soluções climáticas, 
a oferta mundial para produção dessas energias 
vem aumentando. Segundo o Conselho 
Mundial de Energia Eólica (GWEC, sigla em 
inglês), a América Latina instalou 13.427MW 
da capacidade de energia eólica terrestre em 

2019, 12% a mais em relação a 2018. Na região, os países com maior 
produção são o México, a Argentina e o Brasil. O Chile e a Colômbia 
são mercados emergentes. Por sua vez, o Caribe se projeta como um 
território estratégico para a produção de energia solar, que se reflete nos 
projetos de investimento para os próximos anos do Fundo Verde para o 
Clima (GCF sigla em inglês).

Esses dois tipos de produção de energia envolvem a instalação de 
grandes infraestruturas, incluindo usinas de armazenamento e linhas de 
transmissão para o transporte de energia. Portanto, seu funcionamento 
envolve um uso extensivo de terras. Isso tem produzido o deslocamento 
de comunidades rurais, indígenas e negras, afetando as paisagens e  
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suas formas de relacionamento com os seus territórios. Na maioria dos 
casos, esses projetos se instalam sem consultar, nem considerar as 
pessoas que vivem nos lugares22. Inclusive, além dos impactos nas áreas 
pontuais onde estão as instalações, a grande extensão do cabeamento e 
das usinas elétricas para transportar essas energias impacta numerosas 
comunidades do entorno, e estas não costumam ser consideradas como 
populações impactadas nos processos de licenciamento ambiental 
destes projetos. Por último, vale ressaltar que a maioria dos territórios 
onde se instalam esses projetos não tem acesso à energia elétrica e 
não são beneficiados pela implantação dos parques eólicos ou solares. 
Isso implica que, mesmo com a instalação dos projetos, as condições 
de precariedade continuam e as desigualdades e injustiças estruturais se 
aprofundam. 

22.- Para mais informações sobre a problemática em torno da construção de parques eólicos no Istmo 
de Tehuantepec, conferir a Revista Desenvolvimento Local Sustentável, Grupo Eumed.net e Rede 
Acadêmica Ibero-Americana Local Global Vol 4. Nº 12 www.eumed.net/rev/delos/12. Consultada em: 
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/4797.pdf 

O lítio na América Latina, novos minerais, a transformação da matriz energética e o crescimento 
tecnológico

A eletromobilidade, o aprimoramento de baterias de dispositivos tecnológicos como celulares ou 
computadores portáteis e a instalação de usinas de armazenamento de energia produzida pelo 
vento ou a energia solar são só algumas das energias “limpas” que utilizam lítio. Dessa forma, 
devido ao seu amplo uso em tecnologias “verdes”, a demanda deste mineral é cada vez maior. 
 
Atualmente, o valor do mercado internacional do lítio gira em torno de US$2 Bilhões, com uma 
projeção otimista de US$7.7 Bilhões para o ano de 2022 (Hernández, s.f). Dado que sua extração 
reproduz a forma tradicional de extrativismo de minérios, esta é uma atividade de grande impacto 
nos territórios e comunidades.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), o lítio está nas 
reservas de dezessete países, com 53% dessas reservas mundiais localizadas em uma região 
denominada o ‘triângulo do lítio’, que integra o norte argentino e chileno e o sul da Bolívia. Um dos 
lugares essenciais para impulsionamento do setor é o salar de Uyuni, considerado paraíso natural 
e lugar fundamental para a vida da fauna local e aves migratórias. Assim, o lítio se apresenta 
como um material estratégico no papel da América Latina como provedor de matérias-primas na 
transição da matriz energética e estímulo da eletromobilidade. 

Diante do papel dos Estados na exploração de lítio, é importante mencionar que a Argentina é o 
único país onde qualquer empresa privada pode acessar as reservas deste mineral em troca de 
royalties abaixo de 3%. Na Bolívia e no Chile, o lítio foi considerado “recurso estratégico”. O último 
decidiu conceder contratos de exploração a duas empresas transnacionais, e a Bolívia criou a 
empresa estatal YLB (Nacif, 2020).

O turismo como uma forma de extração23

Ainda que em relação a este assunto existam poucos estudos que 
abarquem toda a América Latina e o Caribe, podemos reconhecer que, 
especialmente em países caribenhos, a região tenha priorizado o turismo 
como motor econômico. Em 2019, a economia do turismo, que inclui o 
turismo registrado por entidades nacionais24, representou 26% do PIB 
total no Caribe e 10% na América Latina. Além disso, foi responsável 

por 35% do emprego no Caribe e por 10% na 
América Latina (CEPAL, 2020 web).

Esses valores, muito mais altos que os 
produzidos, inclusive pelo setor de exploração 
de hidrocarbonetos em países como a Costa 
Rica25 e a República Dominicana, convidam-
nos a observar as características e as formas 
que o turismo afeta os corpos e os territórios de 
muitas comunidades. Inclusive, países cujo PIB 
depende da exportação de hidrocarbonetos, 
como a Colômbia, voltaram seu olhar para a 
atividade econômica como fonte de riqueza. Em 
2018, o presidente do país, Iván Duque, disse 
que “o turismo é o novo petróleo da Colômbia. 
Não é para falar mal do petróleo tradicional, 
mas é o novo petróleo porque é um gerador de 
empregos, de investimentos e de oportunidades” 
(El Tiempo, 2018).

Em alguns casos, o turismo está ligado a promover lugares caribenhos e da 
América Latina como paraísos naturais, onde o corpo das mulheres latinas 
e outros corpos feminilizados são negociados como uma commodity. O 
turismo em grande escala também concentra os acessos econômicos 
e privatiza espaços públicos como praias, parques ou montanhas, 
desapropriando as comunidades de lugares importantes na sua relação 
com o território e precarizando as condições de trabalho e de vida26. 

23.- Quando falamos de turismo extrativista nos referimos ao turismo promovido por cadeias internacionais 
ou nacionais que normalmente demandam a construção de grandes infraestruturas hoteleiras para 
suportar o fluxo massivo de turistas. Não se incluem atividades turísticas locais, que constituem alternativas 
comunitárias e ambientais de sustento econômico, porque são produzidas de forma autônoma pelas 
próprias comunidades, garantindo uma relação sustentável com seu território. 
24.- Esse número inclui todas as atividades turísticas registradas pelas entidades encarregadas de cada 
país. Isso quer dizer que, se um projeto comunitário conseguiu certificações comerciais, está nesse dado. 
Outros projetos locais não registrados não se integram nestes dados internacionais.
25.- Para saber das contribuições gerais do turismo para países como Costa Rica, ver: https://www.
hacienda.go.cr/contenido/12542-sobre-costa-rica 
26.- Um exemplo desses processos pode ser consultado no trabalho realizado por Diana Ojeda e Jordi 
Gascón `Turistas e população do campo: o turismo como vetor de mudança das economias do campo na 
era da globalização: http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita12.pdf 
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REDD+ e redução de Gases de Efeito Estufa

A estratégia REDD+ significa “Redução de Emissões derivadas do 
Desmatamento e da Devastação das Florestas” e o símbolo + significa 
um componente de gestão sustentável das florestas com participação 
da população local. A estratégia foi promovida em nível global pelas 
projeções da “economia verde” como uma alternativa para conservar 
florestas e ecossistemas estratégicos, por meio do apoio econômico às 
comunidades locais que dependem dos ditos biomas, ou sob a lógica 
de “compensação” de CO2. Em todo caso, a 
iniciativa é capaz de transformar as formas como 
as comunidades locais se relacionam com a 
natureza, colocando valor monetário na sua 
conservação e nos serviços ecossistêmicos, 
entre eles a produção de oxigênio e a redução 
de CO2. Até 2014 foram registrados um total de 
117 projetos na América Latina, principalmente 
no Brasil, Peru, Colômbia e Equador (CEPAL, 
2014). 

No entanto, movimentos sociais, como o 
Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais 
(Movimiento Mundial por los Bosques 
Tropicales), consideram que a estratégia 
deriva de uma pretensão política de países do 
Norte Global de controle dos ecossistemas 
estratégicos e das terras de comunidades locais 
ao integrá-las a mercados internacionais, o que 
resulta na globalização da natureza (Carrere, 
2011). Nestes casos, incluir as florestas locais 
e as comunidades dentro do mercado de crédito de carbono constitui 
um tipo de extrativismo, pois a conservação proíbe o uso produtivo das 
florestas por parte das comunidades locais, impondo uma lógica mercantil 
que rompe as relações entre as pessoas e a floresta27. Além disso, essa 
estratégia responsabiliza as comunidades pelo êxito ou fracasso da 
mesma, sem considerar que muitas vezes são interesses externos que 
causam o desmatamento nos territórios comunitários. 

Conclusão, essa estratégia “verde” se constitui de um imperativo que 
desapropria as comunidades locais de suas formas tradicionais de se 
relacionar com a natureza (Ojeda, 2014), pois se fundamenta em uma 
visão de conservação do Norte Global em torno das formas de cuidado 
com a natureza, que desenham florestas sem pessoas e interações 

27.- Alguns casos documentados sobre os efeitos dos projetos REDD+ em comunidades locais do 
Equador, Peru e Costa Rica, estão compilados no livro realizado por organizações contra o mecanismo, 
intitulado: NÃO À REDD!. Ver: http://no-redd.com/espanol/wp-content/uploads/2015/05/REDDreaderES.
pdf

humanas ou reduzem a interação à gestão e preservação dos biomas, 
negando as relações socioambientais que os mantêm.

Uma das maiores críticas sobre essa estratégia é que na Convenção-
Quadro sobre a Mudança Climática a própria definição de floresta 
não diferencia as florestas primárias das plantações florestais. Desta 
maneira, empresas que realizam plantações de árvores madeiráveis 
como eucaliptos, pinheiros, acácias e seringueiras podem entrar no 
mercado global de créditos de carbono, apesar do desmatamento de 
plantas nativas que tais plantações possam ter causado. Além disso, a 
iniciativa permite que empresas e indústrias poluentes utilizem grandes 
áreas de florestas para compensar suas emissões de carbono, o que ao 
invés de reduzir suas emissões, amplia o seu controle sobre as florestas.  

http://no-redd.com/espanol/wp-content/uploads/2015/05/REDDreaderES.pdf
http://no-redd.com/espanol/wp-content/uploads/2015/05/REDDreaderES.pdf
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2.3 Priorização do extrativismo, investimento estatal 
e concentração de riquezas 

A interconexão entre as cadeias de atividades extrativistas vistas 
anteriormente concentra a riqueza em poucas mãos. Em nível nacional, na 
América Latina e no Caribe, essas atividades não representam uma fonte 
de riquezas para os cofres públicos, já que o lucro fica em contas privadas, 
encarregadas da exploração e comercialização dos ‘recursos naturais’. 
Isso só exclui casos como o da Venezuela e algumas explorações na 
Argentina e na Bolívia que nacionalizaram as empresas extrativistas. De 
toda forma, os governos nacionais continuam apostando no crescimento 
do setor28, ainda que os índices recentes (2018) indiquem que os ganhos 
da exportação de recursos naturais não tenham superado, em nenhum 
país, os 10% de contribuição ao Produto Interno Bruto29. 

Essa priorização do setor extrativista gera dependência econômica dos 
mercados da região em relação ao capital internacional, e aumenta sua 
vulnerabilidade frente às transformações na distribuição de poderes 
econômicos das potências. Desta maneira, o extrativismo, com todas 
as suas variáveis, é uma atividade essencial para os governos, mas 
seus rendimentos são insuficientes para considerá-la uma atividade 
importante para o crescimento e a sustentabilidade da economia 
da região. Ademais, a priorização desse tipo de atividade afeta as 
economias regionais a longo prazo e aprofunda as desigualdades 
socioambientais. 

A tabela a seguir indica as contribuições das atividades extrativistas para 
as economias nacionais em 2018:

28.- De fato, segundo a CEPAL, a baixa produtividade da região responde ao perfil produtivo e exportador 
que concentra a geração de riquezas em um número reduzido de atividades extrativistas (CEPAL, 2019), 
esquema que beneficia as corporações internacionais. 
29.- É importante mencionar que atividades relacionadas à exportação de bens e serviços nacionais, 
como a indústria para a exportação e venda de serviços técnicos e profissionais, na maioria dos países 
latino-americanos representa 26% do Produto Interno Bruto. Deste valor, apenas 10% é contribuição do 
extrativismo. 

Contribuições econômicas do extrativismo ao 
PIB (Produto Interno Bruto) Nacional (2018)

Fonte: Produção própria a partir de dados do Banco Mundial.

País

Contribuição total 
da exportação de 
bens e serviços 

para o PIB 
Principais fontes econômicas 
relacionadas ao extrativismo

Contribuição total 
da exportação de 
recursos naturais 

para o PIB 
Argentina

17,29% Exportação de petróleo e gás natural, 
rendas da produção florestal 2,24%

Bolívia 24,97% Exportação de petróleo e gás natural 7,79%

Brasil 14,32% Exportação de petróleo e gás natural 4,64%

Chile 28,20% Metais, cobre 12%

Colômbia 15,89% Exportação de petróleo e carvão 5,51%

Costa Rica 33,75% Agricultura 0,82 %

Equador 23,39% Exportação de petróleo 7,71%

El Salvador 29,54% Rendas da produção florestal 0,6%

Guatemala 17,70% Rendas da produção florestal 1,68%

Honduras 26% Agricultura 12%

México 39,06% Exportação de petróleo e gás natural, 
rendas da produção florestal 3,48%

Nicarágua 45,11% Rendas da produção florestal 2,82%

Panamá 42.54% Agricultura 2,24 %

Paraguai 34,67% Rendas da produção florestal 1,2%

Peru
24,19%

Exportação de petróleo e gás natural, 
mineração e rendas da produção 

florestal
8,90%

República 
Dominicana 23,67% Agricultura 1,45 %
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A epidemia pela Covid-19 foi considerada e declarada pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020. A partir desse 
momento, os governos de todo o mundo criaram medidas para prevenir 
a contaminação pelo vírus. A América Latina e o Caribe são a segunda 
região do mundo com maior número de pessoas contaminadas, com uma 
estimativa de aproximadamente 18,82% do total de casos registrados. 
Os países com maior número de contaminação são Brasil, Argentina, 
Colômbia, México, Peru e Chile, respectivamente (BID, maio de 2021).

Neste tópico, nosso interesse é argumentar como o extrativismo, em 
todas as suas formas, foi uma prioridade acima da preocupação com 
a vida das pessoas em maior vulnerabilidade, àquelas atendidas com 
recursos limitados ou que não tiveram sua demanda atendida de nenhuma 
forma. Tanto para a promoção de setores extrativistas, como para gerar 
políticas de assistência à crise sanitária, os Estados nacionais da região 
foram dependentes de mecanismos de endividamento internacional. 
Neste contexto, o extrativismo se posicionou como uma alternativa 
de geração de dinheiro em meio a crise sanitária e como uma forma 
de recuperação econômica impulsionada e pensada com o apoio das 
grandes corporações internacionais.

CAPÍTULO 3
O extrativismo na América Latina e no Caribe no contexto 
da pandemia pela Covid-19

41

O extrativismo se posicionou como uma alternativa para a 
geração de dinheiro no meio da crise sanitária e como uma 
forma de recuperação econômica impulsionada e pensada 

com o apoio de grandes corporações internacionais.
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3.1. Covid-19, crise econômica e desigualdade na 
América Latina 

A crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 aprofundou as 
desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais preexistentes 
na região. Somada a estas desigualdades, toda a região enfrenta uma 
crise econômica sem precedentes: a pior nos últimos 120 anos, segundo 
a CEPAL. De acordo com a mesma organização (2020), algumas das 
razões da situação crítica tem relação com a dependência dos mercados 
internacionais, a corrupção, a falta de transparência das instituições, 
salários menores que a média mundial, trabalhos precarizados, informais 
e sem remuneração e sistemas de atenção à saúde e segurança social 
sucateados. 

Na verdade, as economias da região, segundo valores do Banco 
Mundial (2020), não devem crescer de forma representativa diante das 
contrações apresentadas em 2020. Uma amostra disso é, por exemplo, 
que em nível regional, 2020 apresentou uma contração da produção 
de riquezas de aproximadamente -8,1%. Os países mais afetados pela 
retração econômica no contexto da pandemia foram Peru (com -13,6%), 
Argentina (com -11,8%), e Equador (-11%). O Banco Mundial (2020) 
menciona que mesmo esperando um crescimento importante para 
2021, isso se deve a um efeito rebote30 das economias e, de qualquer 
maneira, esse crescimento não deve recuperar as perdas produzidas 
pela pandemia nas agendas econômicas da região. Algumas entidades 
não governamentais como a Oxfam (2020) mencionam que a região vai 
precisar de aproximadamente 10 anos para recuperar suas economias.

Em todo caso, e diante de um futuro pouco promissor em termos 
econômicos, os países da região tendem a continuar com os projetos 
já instalados regionalmente, muitos deles vinculados ao extrativismo 
em todas as suas formas, pois tendem a fortalecer os setores em 
que já atuam e onde tem maior financiamento internacional 
ou investimento privado. Além disso, visto que os mercados 
internacionais estão se voltando às economias verdes, a inserção 
de extrativismos verdes será parte importante da agenda 
econômica da região no futuro. 

Assim, no contexto da crise econômica e sanitária, o extrativismo se 
constitui em uma estratégia para a recuperação econômica, inclusive 
quando as contribuições econômicas do setor foram insuficientes 
para atender as necessidades da população e a compensação pelos 
danos ambientais – quando acontecem – não solucionam os conflitos 

30.- Após uma paralisação econômica, e uma vez suspensas as restrições, o dinheiro tende a circular de 
forma acelerada para a recuperação das perdas. Isso é conhecido como efeitos rebote. De toda forma, 
esse efeito é temporário e não implica em uma tendência constante já que se caracteriza por medidas 
imediatas que não se sustentam por muito tempo para solucionar a crise.  

socioambientais que causam as explorações e tampouco respondem às 
demandas das comunidades afetadas.

A tabela a seguir apresenta as contribuições ao Produto Interno Bruto da 
exportação de matérias-primas ligadas às velhas e conhecidas formas 
de exploração na América Latina e no Caribe nas últimas décadas. 
É interessante ver como as rendas da produção regional dos velhos 
extrativismos para 2020 estiveram abaixo de 5% do total do Produto 
Interno Bruto regional. 

Contribuições do extrativismo ao Produto Interno Bruto da região 
da América Latina e do Caribe

Produção própria a partir de dados do Banco Mundial.

Os setores da agroindústria, da mineração e do petróleo experimentaram, 
assim como os demais setores da economia formal e informal em um 
mundo relativamente paralisado, uma queda em seus preços e ganhos 
durante a pandemia. Mas diferentes de outros setores, estas atividades 
foram restabelecidas rapidamente, em razão da perspectiva estatal de 
que são “essenciais”, ainda que realmente não sejam para atender as 
necessidades da população em tempos de crise, como veremos mais 
adiante. Ademais, por serem considerados setores estratégicos 
para a economia dos Estados, os governos estão priorizando 
ajudas financeiras para incentivar a reativação destas indústrias.

A indústria agrícola, por exemplo, foi uma das atividades que sentiu menos 
impacto com as medidas restritivas de mobilidade e produção, visto que 
foi declarada atividade essencial por ser o início da cadeia comercial de 
alimentos no mundo. Além disso, contou com incentivos para intensificar 
sua produção promovidos por instituições financeiras e organizações 
multilaterais como o Banco para o Desenvolvimento da América Latina e 
a FAO31. Isso se aplicou somente aos grandes empresários do campo, ao 

31.- Ver recomendações do Banco para o Desenvolvimento da América Latina: https://www.caf.com/
es/actualidad/noticias/2020/08/covid-19-los-desafios-de-america-latina-para-reanimar-las-cadenas-
agroalimentarias/ 

Recursos Naturais 1970 1980 1990 2000 2020

Agricultura e produtos 
alimentícios 11,76 % 9,33 % 6,85 % 5,18 % 4,69 %

Carvão 0,03 % 0,03 % 0,01 % 0,05 % 0,06 %

Gás natural 0,03 % 0,10 % 0,07 % 0,16 % 0,16 %

Petróleo 2,78 % 4,37 % 2,00 % 3,61 % 2,41 %

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/covid-19-los-desafios-de-america-latina-para-reanimar-las-cadenas-agroalimentarias/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/covid-19-los-desafios-de-america-latina-para-reanimar-las-cadenas-agroalimentarias/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/covid-19-los-desafios-de-america-latina-para-reanimar-las-cadenas-agroalimentarias/
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contrário dos pequenos produtores e produtoras, que tiveram dificuldades 
para transportar seus produtos e vendê-los a preços justos, por conta das 
medidas restritivas.

Apesar das oscilações de demanda ligadas à crise econômica 
global por conta da pandemia, a demanda internacional por 
energias verdes e o desenvolvimento tecnológico – e os incentivos 
dos Estados para manter esses setores –, tornaram viáveis as 
exportações de matérias-primas relacionadas ao extrativismo 
verde em termos futuros, situando-as como essenciais para as 
economias nacionais. As decisões econômicas em nível nacional 
são tomadas baseadas em dados econômicos lidos pelos governos 
como verdades técnicas, ao mesmo tempo que ignoram outros 
conhecimentos que contradizem essa suposta relação entre aumento de 
preços e políticas estatais de priorização econômica. Essas tendências 
nos permitem prever quais tipos de produto serão qualificados como 
estratégicos e, portanto, terão apoios do Estado e privados. Produtos 
como o etanol, o cobre e o ouro são algumas das commodities com 
melhores expectativas de recuperação, segundo dados de projeção do 
Banco Mundial32. Curiosamente, todos esses produtos estão ligados ao 
que chamamos extrativismos verdes. 

Como consequência da priorização dos produtos do extrativismo para 
os grandes mercados, os territórios, as comunidades e ativistas que os 
defendem enfrentarão maiores riscos. Considerando que a América 
Latina é a região mais perigosa do mundo para as pessoas 
defensoras dos territórios e da natureza, e que estas violações 
ocorrem em grande parte em contextos de conflito gerados pelas 
atividades extrativistas, é bastante preocupante que o panorama 
seja de intensificação deste cenário. Além disso, a continuidade 
da priorização dos grandes mercados para a expansão econômica 
continuará aprofundando as desigualdades socioeconômicas na região.

3.2. Perspectivas nacionais: recuperação econômica 
e aprofundamento do modelo extrativista 

A seguir, estão listados os decretos com os quais os países da região 
determinaram quais tipos de atividades seriam consideradas essenciais 
para as economias nacionais no momento das restrições de mobilidade 
e/ou outras medidas para controle da expansão do vírus da Covid-19. Nos 
países que não foi declarada quarentena obrigatória como Nicarágua, 
Guatemala e México, as empresas dedicadas à extração continuaram 
trabalhando, apesar do risco à saúde que envolvia as atividades.

32.- Para ver os projetos aprovados na América Latina, acessar: https://projects.bancomundial.org/es/
projects-operations/project-detail/P048851?lang=es 

País Decretos Covid-19

Atividades econômicas e extrativistas 
declaradas essenciais durante a crise 
sanitária pela Covid-19

Argentina Decreto 297/2020 
Data: 19/03/2020

Setor agropecuário e da pesca, do petróleo, gás e energia 
elétrica Centrais Nucleares. A mineração foi colocada na 
relação depois (03/04/2020).

Bolívia Decreto 4229 
Data: 29/04/2020

Setor industrial, manufatureiro e agropecuário. Mineração 
e construção foram incluídas depois (OCMAL, 2020). 

Brasil Decreto Presidencial 
10.329/2020

O governo nacional brasileiro não estabeleceu medidas 
restritivas para nenhum setor do país. Mas um decreto 
presidencial de abril de 2020 estabeleceu os setores da 
agropecuária, dos hidrocarbonetos, minérios, energia e 
infraestrutura como serviços essenciais.

Chile Decreto do Supremo Nº 104 
Data: 18/03/2020

Setores agropecuários, de hidrocarbonetos, de 
infraestrutura, de energia e prestação de serviços, 
mineração (exportação e importação)

Colômbia Decreto 749 de 2020 
Data: 28/05/2020

Setores agropecuários, de hidrocarbonetos, de 
infraestrutura, de energia e prestação de serviços, 
mineração (exportação e importação)

Costa Rica Decreto Executivo 
42227-MP-S 
Data: 16/03/2020

O país declarou estado de emergência nacional, o que 
permitiu a implementação de medidas sobre transferências 
monetárias e ações para resolução da crise. As atividades 
agroindustriais continuaram sua execução justificando 
a contribuição para a cadeia alimentícia. Desde 2010, 
devido à lei N° 8904, a Costa Rica é um país livre da 
mineração a céu aberto. 

Equador Decreto 1074 
Data: 15/06/2020

Investimento na pesca, agricultura e pecuária para garantir 
a cadeia de produção de alimentos. 

El Salvador33 Decreto Nº.1 
Data: 30/01/2020 
Decreto Executivo Nº22 do 
órgão Executivo da saúde  
Data: 13/05/2020

Setores agroindustriais, da agricultura, pecuária, e 
da criação de aves, porcos e peixes. Também foram 
permitidas as atividades relacionadas a energia elétrica.

Guatemala Decreto Governamental 
5-2020, 6-2020 e 7-2020

Não foi especificado. Não ocorreu quarentena total.

Honduras Decreto Executivo Número 
PCM-021-2020

Indústria agroalimentar, agroquímica e energia.

33.- As informações sobre os países da América Central e do Caribe podem ser consultadas no link do 
Sistema de Integração Centro-Americana (SICA): https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACO-
VID19/medidas/Costarica  

Determinação de atividades essenciais no momento das medidas de quarentena 
ou restrição de mobilidade para evitar a contaminação pela Covid-19

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P048851?lang=es
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P048851?lang=es
https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19/medidas/Costarica
https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19/medidas/Costarica
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México Flash Legal 13/2020 
Data: 07/05/2020

A construção, a indústria automotiva e a mineração 
começaram a funcionar sem restrição no dia 1º de junho.

No México a quarentena foi de caráter voluntário. 

Nicarágua Comunicado sobre a decisão 
de não adotar a quarentena 
como medida de prevenção

Data: 16/03/2020

Não teve quarentena oficial decretada pelo governo.

Panamá Decreto executivo Nº 472 de 
13/03/2020  
Decreto Nº 33 de 18/03/2020 
Lei 139 de 02/04/2020 

Indústria agroalimentar, indústria energética, indústria 
agropecuária e indústria de transporte de cargas. Foram 
declaradas medidas gerais para racionalizar o uso de 
recursos. Restrições e medidas de segurança para 
embarcações marítimas.  As únicas atividades proibidas 
foram aquelas que envolviam aglomerações.

Paraguai Decreto 3576 
Data: 03/05/2020

Produção agropecuária, pesqueira, florestal, avicultura e 
obras civis.

Peru Decreto do supremo 
Nº 094-2020-PCM 
Data: 22/05/2020

Serviços de água, saneamento, energia elétrica, 
gás, combustíveis, telecomunicações e atividades 
relacionadas, transporte de carga e mercadorias e 
atividades relacionadas, incluindo todas as atividades 
relacionadas às exportações. Para a produção de minérios 
foram definidas datas de abertura: em maio foi aberta a 
produção de minerais não metálicos e a produção de 
papel; a mineração subterrânea em grande escala e a 
de céu aberto em média escala começaram a funcionar 
100% em junho e a mineração subterrânea em média 
escala em julho.

República 
Dominicana 

Decreto 134-20 e 
decreto 136-20  
Data: 26/03/2020

Foi permitida a circulação de pessoas e veículos vinculados 
à indústria e ao comércio de alimentos, energia, água, 
eletricidade, telecomunicações, portos, aeroportos e 
outros serviços básicos.

Venezuela Decreto N° 4.160  
Data: 13/03/2020

Foi decretado Estado de Emergência em todo o Território 
Nacional. Empresas de produção e distribuição de 
energia elétrica, atividades que integram a cadeia de 
distribuição e disponibilização de alimentos perecíveis e 
não perecíveis em nível nacional e atividades ligadas ao 
Sistema Portuário Nacional. 

Em quase toda a região, as atividades relacionadas às exportações foram 
declaradas como essenciais desde o começo das restrições, entre elas 
a indústria agrícola e a produção de biocombustíveis. A mineração, por 
sua vez, é uma das atividades que mais chama atenção nos decretos: 
foi declarada essencial desde o início da quarentena em países como 
Colômbia e Chile, enquanto países como Bolívia, Peru e Argentina 
acabaram integrando a atividade como essencial depois de algumas 
semanas ou meses de restrição. A inclusão das atividades de mineração 
como “essenciais” na Argentina, por exemplo, foi motivada pela possível 
contribuição da atividade para a economia nacional34. Isso quer dizer que 
o setor continuou funcionando em quase toda a região nos momentos de 
maior restrição para a sociedade civil e outros setores como o comércio, 
o turismo ou os serviços em geral, como tem denunciado comunidades 
indígenas, negras e rurais (OCMAL, 2020).

A continuidade da mineração colocou em risco de contaminação as 
pessoas trabalhadoras das empresas, as famílias e as comunidades 
do entorno das áreas de mineração. O Observatório de Conflitos da 
Mineração da América Latina OCMAL (2020) registrou que em julho de 
2020 foram documentados pelo menos 8.048 casos de trabalhadores 
do setor contaminados. O Chile somou 5.000 dos casos, o Brasil 1.850, 
o Peru 905 e a Argentina 58 casos. Dos demais países da região não 
existem dados similares sobre contaminação. Ademais, em julho de 2020 
o OCMAL obteve o registro de 79 trabalhadores do setor mortos pela 
Covid-19 em toda região35. As empresas de mineração BHP, Glencore e 
Anglo American apresentaram casos de contaminação no Peru, Colômbia 
e Chile (OCMAL, 2020), ainda que segundo suas páginas e relatórios 
internacionais estivessem cumprindo os protocolos de biossegurança 
para garantir a continuidade da produção36. 

A suspensão das restrições para empresas extrativistas tem uma estreita 
relação com os planos de recuperação econômica declarados por cada 
país da região. Dentro dos planos se destacam elementos comuns como:
 

 • O investimento no fortalecimento fiscal por meio de linhas de crédito 
a empresas estratégicas para as economias nacionais;

 • O impulsionamento do setor de construção de infraestruturas;
 • O fortalecimento de atividades de exportação de insumos essenciais, 

como alguns produtos da indústria agrícola, especialmente cereais; 

34.- Para mais informações sobre a priorização desta atividade ver Panorama da Mineração (maio, 2020), 
disponível em: https://panorama-minero.com/noticias/la-mineria-como-actividad-esencial-tiene-la-
posibilidad-de-aportar-a-la-recuperacion-de-argentina/ 
35.-Para mais informações ver o relatório do Observatório de Conflitos da Mineração na América Latina 
OCMAL: Conflito na Mineração e Covid 2020, disponível em: https://www.ocmal.org/conflictividad-minera-
y-covid-2020-2/
36.- É importante chamar atenção sobre a possível subnotificação de dados de contaminação relacionados 
às áreas de extrativismo. As comunidades locais, como apresentaremos na segunda parte, denunciam um 
índice de contaminação maior do que o declarado oficialmente pelas empresas. 

Tabela: Produção própria / Fonte: Páginas oficiais de governos nacionais.

https://panorama-minero.com/noticias/la-mineria-como-actividad-esencial-tiene-la-posibilidad-de-aportar-a-la-recuperacion-de-argentina/
https://panorama-minero.com/noticias/la-mineria-como-actividad-esencial-tiene-la-posibilidad-de-aportar-a-la-recuperacion-de-argentina/
https://www.ocmal.org/conflictividad-minera-y-covid-2020-2/
https://www.ocmal.org/conflictividad-minera-y-covid-2020-2/
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para produção de biocombustível, ou outros declarados como 
estratégicos como o lítio e o cobre no Cone Sul; 

 • O fortalecimento de sistemas de arrecadação internos e 
modernização do Estado em termos tecnológicos, o que implica de 
forma indireta no fortalecimento de setores da mineração, produtores 
de minerais e metais utilizados nos serviços de tecnologia;  

 • O fortalecimento de setores turísticos, sobretudo na América Central 
e no Caribe. Sobre o último não há menções especificas ao turismo 
comunitário ou ao ecoturismo. 

Destaca-se, ainda, que a recuperação econômica na maioria dos países 
é uma combinação de suporte aos velhos e conhecidos extrativismos e 
àqueles ligados à transição da matriz energética. Na verdade, de acordo 
com recomendações internacionais de organizações como a ONU, a FAO, 
o BID, entre outras, a maioria dos países caracterizam seus planos como 
sustentáveis e economicamente rentáveis. Chama atenção também 
que somente na Argentina, na Costa Rica e na Colômbia as linhas de 
crédito para a pequena produção são parte dos planos de recuperação 
econômica. Em outros países da região as linhas não são parte do plano 
em termos futuros de recuperação econômica, mas sim de um programa 
imediato de superação da crise. 

É necessário ressaltar que os planos de recuperação, exceto os da 
Argentina, da Costa Rica e do Chile, foram apresentados por meio de 
declarações em mídias nacionais ou discursos presidenciais. Cada um 
dos países, no seu ritmo, expôs alguns elementos gerais sobre os planos, 
ainda que muitos dependam das linhas de crédito internacionais. 

Produção própria a partir de informações divulgadas pela imprensa latino-americana

Elementos gerais do plano de recuperação relacionados ao setor extrativista

Resumo dos elementos gerais dos planos de recuperação 
econômica nos países da América Latina e do Caribe

GUATEMALA  O plano tem três pontos gerais: 
recuperação e geração de empregos, atração 
de investimentos estratégicos em setores como 
infraestrutura e o fomento ao comércio exterior. 

MÉXICO  Os planos de recuperação se concentram na melhoria das relações exte-
riores e do comércio internacional de matérias-primas (incluindo a indústria agrícola) 
e produtos industrializados. São mencionadas intenções de melhoria do investimen-
to em desenvolvimento tecnológico e se destacam projetos como a refinaria de petró-
leo Duas Bocas, a expansão de um aeroporto e um sistema ferroviário. Além disso, 
o país lidera projetos de energias renováveis e transição verde por meio do uso de 
crédito verde. 

HONDURAS As menções sobre a recuperação 
econômica se concentram no setor de infraestrutura e 
na exportação de produtos derivados da agricultura e 
da produção de alimentos. 

EL SALVADOR  O plano se concentra em fortalecer 
os três setores que estão gerando mais riquezas: 
a construção, a indústria e a venda de serviços e 
exportações. Não está claro quais são os produtos 
inclusos na última atividade. 
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NICARÁGUA  O país não decretou quarentena, 
portanto não ocorreu um plano de reabertura. A 
expectativa é de que a economia se recupere por meio 
do fortalecimento das atividades estratégicas como a 
construção de infraestruturas para o desenvolvimento 
e a agricultura. Não existe nenhum programa concreto.  

REPÚBLICA DOMINICANA  Dado que um dos setores econômicos nacionais 
essenciais é o turismo, os planos de recuperação se concentram em gerar uma 
reabertura gradual e segura de todas as frentes turísticas do país. O governo 
também propôs a promoção de planos de transformação produtiva e investimentos 
com abordagens de clusters, especialmente nos setores mais afetados pela crise, 
a exemplo das indústrias manufatureiras, agrícolas e de produção de energia. 
O presidente Luis Abidaner (2020) disse que o objetivo é “minimizar os efeitos da 
pandemia e proporcionar uma recuperação responsável que priorize a saúde, 
maximize o potencial de criação de empregos e crescimento econômico e promova a 
continuação do desenvolvimento de forma sustentável do setor”.

COSTA RICA  O plano apresentado integra o fortalecimento 
do setor agrícola, especialmente de alimentos como 
abacaxi, banana e óleo de palma. O plano inclui a realização 
de planos participativos com comunidades indígenas com 
apoio das Nações Unidas. Outro dos eixos essenciais da 
recuperação econômica tem relação com a promoção 
de projetos relacionados ao crescimento verde e um 
desenvolvimento de baixo carbono. As medidas incluem 
acelerar o desdobramento de tecnologias de baixo carbono 
e aumentar a resiliência do sistema energético nacional.

PANAMÁ  O plano de recuperação do país inclui programas para apoiar as micro, 
pequenas e médias empresas, como o Programa Panamá Agro Solidário. Também 
se destaca a apresentação de projetos de lei para promoção do desenvolvimento 
nacional sobre Empresas Multinacionais para a Manufatura (EMMA) e o processo 
de provimento de equipamentos para infraestruturas. Dentro do plano se pretende, 
ainda, incentivar o desenvolvimento de parques agrícolas. O fomento das operações 
do canal é base fundamental de toda a política econômica nacional. 

COLÔMBIA  O plano está centrado no fortalecimento de setores 
agrícolas em diferentes níveis, desde grandes empresários até a 
agricultura familiar. Planeja impulsionar projetos de construção civil e 
moradia, o investimento privado e a geração de empregos em setores 
estratégicos como os extrativistas. Além disso, busca fomentar a criação 
de emprego, a economia do conhecimento e o comércio eletrônico 
internacional, ainda que não especifique como alcançar essas metas. 
A vice-presidenta anunciou que a base do plano “não é averiguar como 
podemos ver mais de nossos produtos mas como produzimos, mais do 
que demanda o mercado internacional, o que o mundo quer comprar”. 

VENEZUELA  As bases da recuperação econômica 
venezuelana anunciadas pelo presidente Nicolás 
Maduro incluem estabelecer o equilíbrio fiscal e as leis 
tributárias, melhorar as infraestruturas de transporte 
nacional, abrir novas políticas cambiárias através da 
renda do petróleo, estabilizar os preços de produtos, 
aumentar a entrada de moedas internacionais no país 
e estender o uso da “Petro”, moeda para realização de 
transações internacionais relacionadas ao extrativismo 
petroleiro.
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Equador  O plano está centrado no fomento de alianças público-privadas para 
a produção de setores estratégicos relacionados à indústria, à exportação e ao 
fortalecimento do setor da construção. Uma das matérias-primas essenciais 
para a economia equatoriana é a exportação de banana, e os bons preços desta 
commodity fazem o governo priorizar estas plantações para receber apoios no 
contexto da recuperação. 

PERU  O plano se concentra no fortalecimento 
de setores da mineração, industriais e 
manufatureiros.  

BRASIL  É possível o reconhecimento de algumas 
tendências como o fortalecimento da indústria e da 
construção, dos setores produtores de energia (incluindo 
petróleo, gás e hidrelétricas) e de grandes produtores 
de alimentos de interesse internacional. Como parte do 
Mercosul avança em acordos comerciais com países 
como Canadá, Índia, Líbano, Singapura e Coreia do Sul.

BOLÍVIA  O plano está centrado no fortalecimento do 
investimento estrangeiro, não só no âmbito dos velhos 
extrativismos, mas também em áreas como o turismo, 
a indústria e a construção. O presidente Luis Arce 
também mencionou a reativação de ‘projetos parados’ 
de exploração de lítio. 

CHILE  O plano está centrado em aproveitar as possibilidades 
futuras de elementos como cobre e lítio, bem como no 
fortalecimento das empresas de setores extrativistas 
estratégicos com a finalidade de recuperar empregos por meio 
do fortalecimento da indústria e as exportações. 

ARGENTINA O plano está centrado em medidas para o desenvolvimento da 
suinocultura, da aquicultura, da pesca, compensações e estímulos para pequenos e 
médios produtores de soja, diminuição de retenções nas exportações de minérios, e 
um plano nacional de desenvolvimento para fornecedores de energia, a mineração, as 
indústrias da saúde, automotiva, naval e ferroviária, entre outras. Outro dos elementos 
essenciais é a promoção da construção civil e integração a um crescimento sustentável 
e amigável com o meio ambiente. Em 19 de maio, o governo determinou um preço local 
do petróleo bruto de $45 dólares por barril “criollo” para apoiar os produtores.

PARAGUAI  Os planos incluem o fortalecimento do 
setor de construção de moradias e comércio exterior 
relacionado com matérias-primas, bem como o 
fomento à industrialização do país como parte do 
Mercosul avança em acordos comerciais com países 
como Canadá, Índia, Líbano, Singapura e Coreia do Sul. 
Além disso foram anunciados pacotes de crédito para 
produção agrícola de caráter comercial. 
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3.3 Olhares regionais: organizações multilaterais e 
propostas de recuperação 

Os gastos necessários para resolução da crise econômica e sanitária 
têm levado os países a solicitar empréstimos, créditos internacionais ou 
assistências técnicas para atender as diversas necessidades internas, 
especialmente aquelas relacionadas com a infraestrutura, projetos 
para o desenvolvimento ou atenção à emergência sanitária (CEPAL, 
2020)37. Desta maneira, a dívida envolve não só a possibilidade de 
integrar maior fluxo financeiro ao país, o que geraria “crescimento 
econômico”, mas se torna a única opção para solucionar as questões que 
envolvem a recuperação da indústria e a capacidade empresarial. Desta 
forma, entender o endividamento nacional e privado, sobretudo o 
relacionado com o impulsionamento empresarial e investimentos em 
infraestrutura, é essencial para mapear os planos extrativistas que 
podem afetar os territórios futuramente. 

A dívida constitui a maior despesa das economias latino-americanas38, 
sendo parte central do discurso de desenvolvimento hegemônico, pois 
se supõe que por meio deste mecanismo os países classificados como 
pobres podem “se desenvolver”. É importante não perder de vista a 
dimensão histórica da dívida externa na América Latina. As primeiras 
dívidas foram adquiridas para custear os exércitos de libertação e para 
a consolidação de repúblicas independentes. Desde o começo, a lógica 
para quitar a dívida foi incentivar a exportação de matérias-primas, 
continuando o legado colonial sobre a terra e o trabalho que ainda 
hoje opera nas cadeias produtivas do extrativismo moderno, inclusive 
com formas de escravidão moderna, já que o pagamento da dívida se 
baseia na exportação, os créditos e interesses 
que a constituem dependem das oscilações 
do mercado, especificamente das épocas de 
auge ou retração da economia do Norte Global. 
Desta forma, as economias latino-americanas 
são totalmente dependentes das grandes 
economias mundiais. 

Ainda que o mecanismo da dívida tenha 
mantido seu caráter colonial, ao longo dos anos 
também foi transformado e novos atores foram 
envolvidos. Hoje em dia, um ator principal 
nos processos de endividamento, fomento 
e sustentação do setor extrativista são as 
Instituições Financeiras Internacionais (IFIS).  

37.- Para mais informações, acessar:  https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-
desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
38.- A dívida externa da América Latina seria de 81,6% do total do Produto Interno Bruto. Ver em: https://
www.larepublica.co/globoeconomia/deuda-de-america-latina-seria-816-del-pib-segun-fondo-monetario-
internacional-3073941

As IFIS podem ser instituições multilaterais como o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou podem ser iniciativas 
de governos nacionais que buscam gerar investimento estrangeiro ou 
interno como bancos do Brasil e da China. 

As IFIS não só prestam serviços financeiros aos países, como também 
cumprem um papel muito importante na geração de parcerias público-
privadas, prestam assessoria técnica aos países e aos atores privados 
e intervêm no fortalecimento de capacidades empresariais. Por essa 
razão, têm um papel crucial na promoção de projetos extrativistas na 
região. A maioria destas instituições conta com sistemas de continuidade 
dos projetos e algumas delas contam com espaços de participação 
cidadã em termos ambientais, conhecidos como salvaguardas. 

Participação cidadã efetiva nas IFIS e outras estratégias de 
pressão popular

Ainda que esses espaços de participação existam, eles são excludentes para as 
organizações de base ou para as comunidades locais, visto que ter a possibilidade de 
inserção, demanda condições materiais e investimento de tempo e esforços que são 
difíceis para muitas comunidades. Ainda assim, a presença da sociedade civil não 
garante a inclusão de olhares locais e críticos ao desenvolvimento dos projetos. No 
geral, a participação se limita a apresentação de resultados e não envolve uma medida 
de reparação ou transformação das realidades locais. 

Neste sentido, é necessário que as organizações com acesso aos espaços de 
salvaguarda se aproximem das realidades das organizações de base de maneira 
permanente e que facilitem a participação das mesmas sempre que seja possível, pois 
só assim poderá ser estabelecido um diálogo entre as IFIS e as realidades locais.

Da mesma forma, parece importante que as organizações territoriais interessadas em 
criar estratégias para influenciar o desenvolvimento de atividades extrativistas conheçam 
as possibilidades de denúncia e continuidade das obrigações sociais e ambientais 
das IFIS, e busquem se vincular aos seus espaços de participação diretamente, e 
identifiquem organizações aliadas que se especializaram neste tipo de incidência para 
trabalhar de forma conjunta. 

Um passo importante para isso é conhecer as IFIS, como funcionam, quais projetos 
financiam.  O FAU-AL, junto a outras organizações aliadas no contexto da parceria Count 
Me In! deu suporte à elaboração de um kit de ferramentas que ajuda as organizações de 
base a conhecerem e desenvolverem estratégias com foco nos atores que financiam os 
extrativismos. O guia está disponível gratuitamente no link:

https://fondoaccionurgente.org.co/es/recursos/documentos-activismo-sostenible/
detras-del-extractivismo-dinero-poder-y-resistencias-comunitaria/

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
https://www.larepublica.co/globoeconomia/deuda-de-america-latina-seria-816-del-pib-segun-fondo-monetario-internacional-3073941
https://www.larepublica.co/globoeconomia/deuda-de-america-latina-seria-816-del-pib-segun-fondo-monetario-internacional-3073941
https://www.larepublica.co/globoeconomia/deuda-de-america-latina-seria-816-del-pib-segun-fondo-monetario-internacional-3073941
https://fondoaccionurgente.org.co/es/recursos/documentos-activismo-sostenible/detras-del-extractivismo-dinero-poder-y-resistencias-comunitaria/
https://fondoaccionurgente.org.co/es/recursos/documentos-activismo-sostenible/detras-del-extractivismo-dinero-poder-y-resistencias-comunitaria/
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A tabela a seguir apresenta os interesses gerais e as linhas de crédito oferecidas por algumas das 
IFIS consideradas neste estudo, selecionadas pela importância que têm na América Latina:

Resumo de linhas de crédito e apoio de Instituições Financeiras Internacionais

 

Nome da IFI Interesses e linhas de crédito relacionadas 

BIRF-BM  Banco Internacional de 
Reconstrução e Fomento – Banco Mundial

Fundada em 1944, o objetivo inicial desta cooperativa internacional foi a 
reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Este é um 
banco para o desenvolvimento. Neste sentido, suas linhas de crédito se 
concentram em projetos de modernização para países das ‘periferias 
produtivas’ que demandem assistência para melhorar serviços, incentivar 
o aumento de investimentos privados e fomentar a inovação e a troca de 
soluções para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Criado em 1959, o BID é uma das principais fontes de financiamento 
da América Latina e do Caribe. As principais linhas de financiamento 
mencionadas pelo banco são as de inclusão social e igualdade, de 
produtividade e inovação, e de integração econômica regional. Também 
tem como eixos transversais a equidade de gênero, inclusão e diversidade; 
a mudança climática, a sustentabilidade ambiental e o fomento das 
capacidades institucionais e do estado de direito. 

CII Corporação Interamericana de 
Investimentos (Agora conhecida como BID 
Invest)

Considerado um braço de investimento privado do BID, se concentra 
em projetos de apoio ao “desenvolvimento sustentável”. Neste sentido, 
apoia projetos relacionados à energia limpa, modernização da agricultura, 
fortalecimento de sistemas de transporte e fortalecimento das linhas de 
financiamento definidas com cada um dos países.  

CAF Banco de Desenvolvimento da América 
Latina (antes Corporação Andina de Fomento)

Baseado nos princípios de “desenvolvimento sustentável”, o CAF presta 
apoio financeiro e técnico a setores públicos e privados. Algumas das 
linhas de ação são o acesso a serviços básicos, apoio à infraestrutura de 
qualidade e aumento da produtividade, modernização do Estado a favor da 
transparência, prestação de contas e integração física, comercial e financeira 
da América Latina.

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Brasil

Fundado em 1952 no Brasil, se constituiu como um banco nacional com 
projeções regionais de financiamento. Os objetivos estratégicos incluem 
o fortalecimento de parcerias público-privadas, projetos de geração de 
emprego e renda e projetos centrados nos serviços públicos. Também 
apoiam pequenas empresas e projetos relacionados à infraestrutura. 

BDC  Banco de Desenvolvimento da China

Fundado em 1994, apoia companhias chinesas ao redor do mundo e projetos 
nos quais estejam interessadas, especialmente em atividades econômicas 
essenciais como a construção de infraestruturas, manufaturas, agricultura e 
geração de energia. 

BEIC Banco de Exportações e Importações 
da China

O banco tem como objetivo fortalecer as relações comerciais da China no 
mundo. Dentro dos setores estratégicos para o financiamento estão todos 
os negócios que envolvem a comercialização (importação e exportação), 
nos quais se destacam projetos energéticos, agrícolas e de infraestrutura 
para conexões. 

Produção própria. Fonte: páginas principais de cada uma das entidades financeiras.

A tabela anterior coloca em evidência as diferenças e semelhanças entre 
as organizações de financiamento internacionais e aquelas com base na 
China e no Brasil. É notável que os bancos de desenvolvimento multilaterais 
dão ênfase à ideia de desenvolvimento fundamentada no extrativismo 

como um futuro de interesse comum aos 
países, e que ao mesmo tempo representa seus 
próprios interesses econômicos.

Os Bancos como o BIRF-BM, BID e BID 
Invest, CAF e inclusive o BNDES, incluem em 
seus projetos e fundamentam suas ações na 
região na lógica dos postulados e objetivos do 
desenvolvimento sustentável. Por exemplo, 
no momento da pandemia, e em um contexto 
regional de emergência social, o Banco Mundial 
aprovou financiamentos no valor de 7,8Bilhões 
de dólares para 67 operações na região (Banco 
Mundial, 2020)39. Durante a crise ainda, o Banco 
Mundial também emitiu pela primeira vez mais 

de 1,3 milhões em títulos para catástrofes multinacionais entre Chile, 
Colômbia, México e Peru. Todos estes programas tiveram como 
centralidade a necessidade de produzir um crescimento econômico 
através do fortalecimento da produtividade e competitividade, ao 
invés da redução das desigualdades sociais que se aprofundaram 
durante a pandemia, e que requerem atenção imediata para evitar 
violações ainda mais graves de direitos humanos. 

Outro exemplo ilustrativo é a intervenção realizada pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma das IFIS essenciais 
para entender o futuro do extrativismo na América Latina e no Caribe 
no momento da reativação econômica pós-pandemia40.  Durante 2020, 
o BID aprovou 21.6 bilhões de dólares para operações de assistência 
e desenvolvimento em toda a região (BID, 2020). Com este dinheiro 
adiantou-se um total de 65841 acordos econômicos e de assistência técnica 
entre o BID e diversos países, individualmente ou por região. A maioria dos 
projetos que fizeram parte destes acordos tem uma relação direta com o 
setor de modernização do Estado, seguido de projetos relacionados com 
investimento social e de saúde. Vale ressaltar que várias das linhas de 

39.- Mais informações sobre as operações do Banco na região: Banco Mundial (2020) Apoio aos países 
em uma fase sem precedentes, relatório anual 2020. Disponível em: https://www.bancomundial.org/es/
about/annual-report 
40.- No momento deste estudo foi dada atenção especial a esse banco, porque na avaliação realizada pelo 
Grupo Regional sobre Financiamento e Infraestrutura (2018) foi qualificado como regular por apresentar 
algumas falhas em relação ao acesso à informação; Este banco também atende unicamente a região da 
América Latina e do Caribe.
41.- Dos 658 projetos, existem 185 projetos em nível regional, ou seja: que podem ser mobilizados por 
diferentes países. Neste tipo de projeto se destacam questões de segurança, migração e mitigação 
das mudanças climáticas. Colômbia (67), Brasil (49), México (28), Paraguai (26) e El Salvador (26) 
respectivamente são os países que mais assinaram empréstimos ou assistências técnicas com o BID em 
2020. 

Todos estes programas tiveram como 
centralidade a necessidade de produzir 

um crescimento econômico através 
do fortalecimento da produtividade e 
competitividade, ao invés da redução 

das desigualdades sociais que se 
aprofundaram durante a pandemia, e 
que requerem atenção imediata para 
evitar violações ainda mais graves de 

direitos humanos.

https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report


58 59

crédito também têm relação com questões ambientais, como a mitigação 
das mudanças climáticas, a produção de energia, e inclusive os “créditos 
verdes”42. Este último setor é especialmente importante para entender 
as relações entre a dívida e o extrativismo, pois nesta linha de crédito, 
as taxas de juros para as empresas são reduzidas, se elas apresentarem 
redução de suas emissões de carbono.

Ao longo de 2020, o banco aprovou um total de 45 projetos em 
vários países da América Latina e do Caribe relacionados ao 
setor energético (BID, 200: web)43, principalmente com o que 
neste relatório denominamos “extrativismos verdes”. Países como 
Bolívia, Guatemala, México e Colômbia assinaram cada um dois projeto 
com o BID; Brasil, El Salvador, Peru e Nicarágua aprovaram cada, um 
projeto; Chile, Equador e Paraguai aprovaram cada um quatro projetos. 
Entre os projetos aprovados se destacam investimentos para a mudança 
da matriz energética, a eletromobilidade, ou substituição da 
produção de combustíveis fósseis e a instalação de painéis solares 
como alternativa energética. Em nível regional onze projetos 
de integração e transporte de energia para a transição da matriz 
energética foram aprovados.

Além disso, em fevereiro de 2021, o BID gerou um documento marco 
setorial para a promoção de indústrias extrativistas na região (BID, 
2021)44. Embora o banco proponha que as indústrias devam superar 
certos desafios que incluem a promoção da sustentabilidade ambiental 
e a transparência no uso dos recursos econômicos derivados, a 
organização insiste que o extrativismo desempenha um papel estratégico 
no desenvolvimento social, ambiental e econômico da região.

É possível ver como a transição da matriz energética, como 
vimos, se constitui em um eixo muito importante para alavancar 
o crescimento econômico de setores extrativistas tradicionais 
diante de problemáticas como a crise ambiental, as mudanças 
climáticas e a queda geral de preços de energias relacionadas com 
combustíveis fósseis. 

42.- Os créditos verdes se caracterizam por serem linhas de crédito com foco no fortalecimento dos 
setores relacionados às energias renováveis, à eficiência energética, à prevenção e ao controle da 
contaminação e às infraestruturas sustentáveis (CAF, 2020). Esses créditos condicionam suas taxas de 
juros ao desempenho das corporações na redução de emissões de carbono. Esse tipos de empréstimos 
e linhas de apoio são priorizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como uma saída para a 
crise sanitária e econômica ligada à Covid-19. O BID estima que em 2021 poderão ser emitidos créditos 
de 500,000 milhões de dólares. Em 2019, os créditos verdes na região investiram 14 milhões de dólares. 
México, Peru e Colômbia são os maiores emissores de créditos verdes e os países que mais demonstram 
interesse por esses investimentos (Ferro e Frisadi, 2020). 
43.- Para acessar o histórico dos empréstimos e assistências técnicas entregues pelo BID à região: 
https://www.iadb.org/en/projects-search?country=&sector=&status=&query=&projectTypeComb
o=&fund=&finCurrency=&yearFrom=&yearTo=&financialProd=&ESIC=&financingOver=&financ-
ingUnder=&projectNumber= 
44.- Para ver o relatório consultar o Marco Sectorial (2021) produzido pelo BID em:  http://idbdocs.iadb.org/
wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1695735402-50

Vale mencionar que muitos dos projetos do BID têm relação com 
assessorias técnicas e de apoio na construção de políticas públicas, 
que depois serão a base das negociações com empresas extrativistas. 
Isso significa que é um novo momento para que a sociedade civil preste 
atenção em possíveis flexibilizações no âmbito legislativo a fim de permitir 
o avanço de projetos de extrativismo verde.

Apesar de serem assinados no contexto de planos de emergência 
declarados em todos os países da região, esses projetos atendem 
a uma série de estratégias previamente assinadas entre o grupo 
BID e cada um dos governos. Essas linhas estratégicas são uma 
referência para analisar as prioridades de investimento de cada um dos 
países. Entre elas se destacam a promoção de setores privados em países 
como Argentina, Brasil e Colômbia, junto ao investimento na construção 
de infraestrutura para conexão e o crescimento econômico dos países. 
Por sua vez, promovem políticas que permitem a implementação de 
projetos relacionados à mitigação e à adaptação às mudanças climática, 
especialmente nos países do Caribe45.

Consideramos que, ainda que cada país tenha formas de governar 
e tendências políticas particulares, os governos na América Latina 
reconhecem no extrativismo uma saída importante para a crise sanitária 
e econômica causada pela pandemia. Além disso, poderíamos dizer 
que regionalmente existem pressões de algumas entidades financeiras 
em duas grandes frentes: a) a ampliação de projetos de infraestrutura 
que aprofundam os extrativismos e b) o investimento e apoio técnico 
para formas supostamente sustentáveis de produção e consumo que 
permitam construir uma sociedade carbono zero. 

45.- Para acessar informações particulares de cada país, consultar os relatórios do BID na página:  https://
www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategia-de-paises

https://www.climatebonds.net/2019/09/latin-america-caribbean-green-finance-huge-potential-across-region
https://www.iadb.org/en/projects-search?country=&sector=&status=&query=&projectTypeCombo=&fund=&finCurrency=&yearFrom=&yearTo=&financialProd=&ESIC=&financingOver=&financingUnder=&projectNumber=
https://www.iadb.org/en/projects-search?country=&sector=&status=&query=&projectTypeCombo=&fund=&finCurrency=&yearFrom=&yearTo=&financialProd=&ESIC=&financingOver=&financingUnder=&projectNumber=
https://www.iadb.org/en/projects-search?country=&sector=&status=&query=&projectTypeCombo=&fund=&finCurrency=&yearFrom=&yearTo=&financialProd=&ESIC=&financingOver=&financingUnder=&projectNumber=
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1695735402-50
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1695735402-50
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategia-de-paises
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategia-de-paises
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A informação reunida neste item nos dá pistas de como o extrativismo 
transformou a América Latina e o Caribe em periferias produtivas por 
meio da imposição de formas predatórias de relação com a natureza, 
que se contrapõem às formas locais de pensar, construir e defender 
os territórios. Com indignação, no curso desta pesquisa constatamos 
que, sem importar as mudanças de governo nacionais e suas distintas 
inclinações políticas, a perspectiva colonial que concebe a América Latina 
e o Caribe como exportadora de matérias-primas, continua determinando 
as agendas econômicas da região.

Pior ainda, a preponderância de governos neoliberais no momento 
atual intensifica a indústria extrativista e sua liberdade para se instalar 
nos distintos territórios da região, inclusive quando as comunidades 
estão enfrentando uma situação de vulnerabilidade diante de uma 
crise social, ambiental e sanitária sem precedentes. Dados obtidos 
de diversas fontes secundárias, estudos acadêmicos e documentos 
produzidos por organizações sociais, mostram que os governos da 
região estão priorizando as atividades econômicas extrativistas para o 
momento posterior à pandemia pela Covid-19. Ou seja, o extrativismo 
em larga escala não constitui um passado predador da natureza que 
ultrapassou os limites dos ciclos socioecológicos, mas que continua 
sendo uma aposta política, econômica e social para a inserção da 
América Latina e do Caribe nos mercados internacionais.

Neste cenário, através do FAU-AL continuamos apoiando o trabalho de 
organizações de mulheres em defesa do território, que foram afetadas 
pela pandemia de forma específica, em razão da intersecção de distintas 
desigualdades estruturais que enfrentam. A chegada do vírus e os 
diversos impactos socioeconômicos da pandemia em seus territórios 
complexificaram ainda mais suas possibilidades de continuar sustentando 
a vida.

Os obstáculos impostos pela pandemia são realidades incontornáveis 
que levam a novas reflexões sobre autonomia, nutrição, cuidado com a 
vida e resgate de saberes ancestrais sobre a saúde, além de demandar 
novas formas de compreensão sobre a segurança coletiva dos corpos e 
dos territórios comunitários, mantendo a solidariedade como base dos 
tecidos sociais.

O modelo econômico dominante é insustentável, e diante da pressão 
por mantê-lo é importante reconhecer os conhecimentos que, através da 
vida cotidiana, a pesquisa local e os exercícios de resistência comunitária 

Capítulo 4
Respostas comunitárias lideradas pelas mulheres diante do 
extrativismo
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se contrapõem ao atual panorama de globalização e fragmentação 
da natureza. Sistematizar as alternativas locais diante do extrativismo 
em grande escala é fundamental para propor possibilidades concretas 
que nos ajudem a pensar em uma transformação radical e coletiva do 
paradigma extrativista. 

As pessoas que não necessariamente estão vivendo as realidades do 
extrativismo em seus territórios também estão convidadas a repensar 
a mudança de paradigma, pois não só as contribuições teóricas e a 
produção de conhecimento somam às resistências das mulheres e suas 
comunidades

Em uma lógica destrutiva, onde tudo é descartável ou onde a 
ganância econômica é a única coisa importante, a consciência sobre 
o modelo e a mudança de práticas também são fundamentais para 
seu desmantelamento. Construir a consciência de que este modelo 
econômico não é viável passa pelo conhecimento das realidades de 
quem convive com sua face mais bruta e pelo reconhecimento de que 
todas as pessoas são parte desse sistema.

Como veremos na segunda parte desta publicação, a violência tem sido 
uma estratégia importante para garantir a implementação de projetos 
extrativistas. As vozes de mulheres defensoras que, sobrevivendo a estas 
violações e imposições sobre seus territórios, continuam produzindo 
formas comunitárias de relacionamento com a natureza baseadas no 
cuidado, nos convidam à reflexão sobre resistências atuais e futuros 
possíveis.  Por isso, fechamos esta primeira parte da publicação com 
um convite à escuta das mulheres defensoras de território. Os dados 
registrados aqui ganham um novo sentido e importância ao reconhecer 
as implicações concretas deste modelo na vida das comunidades e 
visibilizar outras formas de pensar e construir territórios de resistência. 

“...o extrativismo em larga escala não constitui um passado 
predador da natureza que ultrapassou os limites dos ciclos 

socioecológicos, mas que continua sendo uma aposta política, 
econômica e social para a inserção da América Latina e do 

Caribe nos mercados internacionais.”



PARTE 2
Do mundo visível ao mundo 
possível: mulheres defensoras, 
extrativismo e Covid-19
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INTRODUÇÃO 
Na primeira parte desta publicação nos aprofundamos sobre as 
dimensões do extrativismo na América Latina e no Caribe, e em como 
seus processos resultam na perda de autonomia das comunidades sobre 
seus territórios, bens comuns e modos de vida. Nesta segunda parte nos 
interessa saber como os diferentes tipos de extrativismo impactam de 
forma direta e diferentemente as mulheres defensoras dos territórios46. 
Para isso, conversamos com mulheres das zonas rurais, indígenas e 
negras de 24 organizações que enfrentam atividades extrativistas em 
suas comunidades e estão organizadas pela defesa de seus territórios 
na Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México,  Nicarágua,  Paraguai e  Peru. 

Aos impactos diretos do extrativismo se somaram novas urgências 
e vulnerabilidades desencadeadas pela pandemia da Covid-19, de 
forma que as ações de resistência contra o extrativismo, convivem e se 
entrelaçam com as preocupações que este novo contexto representou 
nos âmbitos pessoal, familiar e comunitário. É preciso compreender que 
são tempos difíceis para as defensoras. Somamo-nos às suas vozes que 
afirmam que a lógica desigual, que já operava nesses territórios, explica a 
alta vulnerabilidade de direitos neste período de crise sanitária. 

A América Latina e o Caribe se situam como a segunda região do 
mundo mais afetada pala pandemia da Covid-19. A estimativa é de 
que aproximadamente 18,82% do total de casos registrados em todo o 
mundo ocorreram na região (BID, Maio 2021).  É importante mencionar 
que os altos índices de infecção na América Latina se devem, entre outras 
razões, à problemas relacionados ao acesso à sistemas de saúde e outros 
direitos fundamentais, à uma alta taxa de urbanização e à precarização da 
vida no campo. A ONU Mulheres (2020) estima que 80% da população 
da região vive nas cidades e 17% se concentra em seis megalópoles com 
mais de 10 milhões de habitantes cada uma. A mesma entidade também 
calcula que nestas cidades um a cada cinco habitantes vive em bairros 
marginalizados e empobrecidos. Isso significa que a pandemia chegou a 
uma região com profundas desigualdades precedentes. 

As quarentenas tiveram características e impactos particulares na vida 
das mulheres indígenas, rurais e negras na América Latina. Por um lado, 
transformaram suas atividades econômicas e de sobrevivência e junto a 

46.- Nota de esclarecimento: Os Apoios Estratégicos do Programa Mulheres e Territórios do Fundo de 
Ação Urgente acontecem desde de 2016, até o momento apoiamos organizações de mulheres que se re-
conhecem como tal, algumas das quais foram entrevistadas nesta pesquisa. Por essa razão nos referimos 
a mulheres de forma específica, ainda que reconheçamos a contribuição de pessoas trans e não-binárias 
às lutas territoriais a partir de suas próprias experiências, reconhecendo também que existem impactos 
diferenciados para pessoas que se identificam com outras identidades de gênero.

isso, suas relações sociais e culturais. Da mesma forma, significou uma 
mudança em suas dinâmicas de articulação e resistência às atividades 
extrativistas presentes em seus territórios. As defensoras reiteram que 
não existem impactos isolados, pois vários acontecem de forma 
simultânea. 

Ainda que reconheçamos a importância das orientações das organizações 
internacionais de saúde sobre a prevenção da contaminação, os governos 
locais nem sempre consideraram as realidades dos povos do campo e 
das comunidades tradicionais para entender e atender os impactos da 
pandemia. Nossa pesquisa nos mostrou que as medidas oficiais foram 
insuficientes para atender a crise nos territórios, e, portanto, as iniciativas 
comunitárias de cuidado e proteção coletivas foram soluções mais viáveis 
e efetivas em muitas situações. 

Nas próximas páginas, passearemos por esses caminhos junto às 
defensoras. Elas compartilharam suas experiências e reflexões diante 
deste momento no qual a coletividade é interrompida e transformada. 
Unimo-nos às denúncias sobre a situação em que vivem as 
comunidades, e em especial as mulheres, e reforçamos nossa postura 
política a respeito da inviabilidade do modelo extrativista para a nossa 
região, e sua incapacidade para resolver as desigualdades sociais e 
econômicas cavadas por ele ao longo da história. Queremos ressaltar 
outras alternativas possíveis que, embora já venham sendo construídas há 
muito tempo e com muito esforço pelas mulheres e suas comunidades, se 
tornam ainda mais necessárias em um mundo cujas lógicas dominantes 
estão em crise. 

As ações para responder à emergência 
sanitária, propostas pelas organizações de 
mulheres que participaram desta pesquisa, 
não separam as necessidades do corpo e do 
território coletivo, e além de ser uma reação 
diante de situações específicas de urgência, 

se propõem como rotas alternativas frente à 
condições profundas e estruturais. 



Em nossa primeira publicação “Extrativismo na América Latina: impacto 
na vida das mulheres e propostas de defesa do território”47 apresentamos, 
a partir de uma perspectiva feminista, os principais aspectos dos impactos 
do extrativismo na vida das mulheres. Apesar de ter sido publicado há 
quase cinco anos, o panorama apresentado nesta publicação continua 
atual para muitas realidades locais da região. Por isso, voltamos a analisar 
e refletir sobre os desafios e problemáticas que persistem e atravessam 
constantemente a vida e corpos das mulheres que vivem em contextos de 
atividades extrativistas. 

1.1 Violência contra as defensoras dos territórios

Sem dúvida, a violência contra as mulheres é um dos aspectos mais 
preocupantes dos contextos extrativistas, manifestando-se de diferentes 
maneiras, especialmente sobre as defensoras que se opõem ou resistem 
a esses projetos. Os riscos e ataques que as defensoras do território 
enfrentam aumentaram nos últimos anos, pois a América Latina continua 
sendo a região mais perigosa do mundo para as pessoas defensoras 
dos direitos humanos. É também a região com mais casos de ataques e 
assassinatos às pessoas defensoras do meio ambiente e dos territórios 
(Global Witness, 2020)48. Segundo a base de dados sobre violações de 
direitos humanos realizada pelo Centro de Pesquisa sobre Empresas 
e Direitos Humanos, entre 2015 e 2020, pelo menos 243 mulheres 
defensoras de territórios sofreram algum tipo de violência, que envolveram 
desde perseguição e criminalização, até violência física e sexual, 
intimidação e assassinato. Todos os casos estão ligados às resistências 
das mulheres e de suas comunidades frente à expansão extrativista de 
empresas de mineração, petroleiras, indústrias agrícolas e barragens.

Os processos de investigação judicial dos casos de extrema violência e 
assassinatos são lentos, insuficientes e com muitas falhas, o que resulta 

47.-É possível consultá-las na seção ‘Recursos’ na nossa página na internet: Fundo de Ação Urgente para 
a América Latina, “Extrativismo na América Latina: impacto na vida das mulheres e propostas de defesa 
do território”, 2016. https://fondoaccionurgente.org.co/site/assets/files/1346/extractivismo_en_america_
latin-1.pdf
48.- Ver mais informações no Relatório Anual Global Witness 2020, Defender o Amanhã. https://www.
globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
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em altos índices de impunidade. Nos casos das mulheres defensoras, a 
revitimização é comum, pois no processo se deslegitima o papel delas 
enquanto ativistas, minimizando a gravidade das violências, inclusive, 
culpando-as pela situação vivida49.

Existem formas particulares nas quais a violência de gênero se 
manifesta contra as mulheres que resistem às indústrias extrativistas. As 
companheiras do Movimento de Mulheres de Santo Tomás (Movimiento 
de Mujeres de Santo Tomás - MOMUJEST), em El Salvador, denunciam 
que sofreram abuso sexual, sequestro, violações e ameaças telefônicas 
por sua oposição à subjugação de suas zonas de produção agrícola à 
missão da expansão urbanística. As mulheres relatam que, nas ações de 
proteção de seu território,

“[...] fomos atacadas pela polícia; especialmente as 
mulheres jovens. Elas foram atacadas em um dos dias 
que ficaram encarregadas de monitorar a entrada do 
projeto [urbanístico] e foram empurradas, insultadas, 
agredidas.”

49.- Ver mais informações em nosso Relatório Regional ‘Impunidade das Violências contra as Mulheres 
Defensoras dos Territórios, dos Bens Comuns e da Natureza na América Latina’, Fundo de Ação Urgente 
para a América Latina, 2018, que pode ser consultado na seção de recursos da nossa página na internet: 
https://fondoaccionurgente.org.co/es/recursos/documentos-activismo-sostenible/informe-regional-
impunidad-de-las-violencias-contra-mujeres-defensoras-de-los-territorios-los-bienes-comunes-y-la-
naturaleza-en/
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Para as companheiras do MOMUJEST, as violências que sofrem 
não se limitam as agressões físicas por parte de autoridades públicas, 
são violências estruturais e institucionais, desta forma “existe uma 
naturalização da violência de gênero” que as exclui dos espaços políticos 
e perpetua cadeias de empobrecimento e marginalização. A violência 
de gênero também se expressa na maneira como seus companheiros 
ou outros membros da comunidade, incluindo as autoridades públicas, 
impõem de forma explícita e tácita papéis que as confinam às tarefas do 
lar e ao cuidado com a família, e as culpabilizam por sua participação em 
espaços comunitários e políticos. Ao mesmo tempo, é uma experiência 
comum entre as defensoras enfrentar violência emocional, física, 
psicológica, econômica ou sexual por seus pares homens nas lutas 
sociais.

Também é importante ressaltar que as defensoras de território são em 
sua maioria mulheres indígenas e negras e acumulam violências dirigidas 
também a sujeitas racializadas em um continente profundamente marcado 
pelo racismo. Achamos fundamental marcar as diferentes opressões 
que as mulheres sofrem a partir de uma perspectiva interseccional para 
entender como as violências se acumulam, e destacar que existe uma 
autorização maior para que seus corpos sejam violados. Um exemplo 
prático de como o racismo estrutural opera é a forma especialmente 
brutal e repressiva como as forças policiais atuam contra populações 
racializadas em seus territórios. Em situações em que as comunidades se 
manifestam contra algum projeto extrativista ou empresa, por exemplo, 
os agentes de segurança costumam não considerar formas de diálogo e 
negociação, que deveriam ser parte de seus protocolos de atuação, mas 
entram exercendo a repressão violenta contra toda a população civil, 
incluindo menores de idade, que deveriam ter proteção especial no que 
se refere aos direitos humanos.

1.2 A insegurança econômica 

Um dos principais impactos do extrativismo é a reestruturação forçada 
de todas as relações econômicas onde ele se instala. As empresas se 
instalam nos territórios e transformam completamente as economias 
locais, deixando as comunidades muito mais dependentes das atividades 
relacionadas ao extrativismo. Também são alteradas as dinâmicas 
sociais, o que gera, além de violências diversificadas (pelo aumento da 
venda de bebidas alcoólicas e pelas redes de exploração sexual, por 
exemplo), uma insegurança econômica especialmente para as mulheres, 
condicionadas por uma  desigualdade  histórica em torno da propriedade 
e da independência econômica que as torna mais vulneráveis em seus 
territórios.
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O Grupo de Resistência à Mineração de Carmen de Chucuri (Grupo 
en Resistencia a la Minería del Carmen de Chucurí), em Santander, 
Colômbia, formou-se em 2015 com uma ampla participação e liderança 
das mulheres para denunciar os impactos da exploração de carvão. 
Apesar do seu trabalho permanente, pelo qual sofreram diversos ataques 
e ameaças, atualmente estão enfrentando projetos que aprofundam a 
extração através de fracking (fraturamento hidráulico) nos mantos de 
carvão para obtenção de gás. 

Além dos impactos ambientais, a atividade de mineração em Carmen 
de Chucuri prejudicou as condições de vida das mulheres, não apenas 
porque 100% dos trabalhadores são homens, mas também porque 
o acesso à água e à terra foi reduzido. As defensoras de Carmen de 
Chucuri dizem que as mulheres “não vivem da mineração”, sustentam-se 
do cultivo de uma diversidade de produtos, da pecuária e da piscicultura. 

A expansão e os novos métodos de mineração e exploração 
de hidrocarbonetos, como o fracking, deixam as mulheres e as 
comunidades sem seus meios tradicionais de vida. Em muitos 
territórios, o impacto das atividades extrativistas nas lógicas econômicas 
locais é a migração forçada para as cidades, onde sua situação econômica 
piora. Os deslocamentos também têm impactos específicos para as 
mulheres, por elas terem mais dificuldade de inserção no mercado de 
trabalho, obrigando-as a aceitarem condições de trabalho precárias nos 
mercados informais ou, em alguns casos, a dependerem do salário de 
seus companheiros. 

Nos casos em que as mulheres conseguem se incorporar às cadeias 
produtivas das indústrias extrativistas, as hierarquias salariais continuam 
privilegiando os homens. Na Guatemala, as mulheres do campo e 
indígenas da Associação de Desenvolvimento das Mulheres K’ak’ak’ 
Na’oj (Asociación de Desarrollo de Mujeres K’ak’ak’ Na’oj - ADEMKAN), 
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que defendem o lago Atitlán, comentam que nas fazendas agroindustriais 
“(...) as mulheres, simplesmente por serem mulheres, mesmo que façam 
o mesmo trabalho do homem, o salário da mulher é muito baixo ainda...”. 
As águas do lago são usadas para a irrigação da indústria açucareira, 
através da construção de uma grande obra de megadutos e transporte 
das águas. O governo declarou abertamente a importância do projeto 
para a macroeconomia do país centro-americano, apesar da oposição 
das comunidades do entorno. Caso a desapropriação destas águas se 
consolide, as mulheres e suas comunidades serão obrigadas a migrar 
para outras regiões, possivelmente em condições de precariedade e 
marginalização.

Além disso, quando as mulheres se inserem em atividades classificadas 
“tradicionalmente como masculinas” enfrentam hostilidade, violência e 
desigualdade econômica. Em Tocopilla, comunidade localizada na Região 
de Antofagasta, no norte do Chile, o grupo de mulheres da Associação de 
Pescadores Artesanais (Asociación de Pescadores Artesanales) enfrenta 
o duro desafio de disputar com seus pares homens. Elas, diferente deles, 
devem pescar a noite, que é quando eles já finalizaram suas atividades 
e elas cumpriram com as tarefas do lar. As companheiras relatam que 
isso exige força e paciência delas, mas admitem também que mais de 
uma vez sofreram violência física por pescarem em zonas onde estão os 
homens.

Por último, a inserção das mulheres no mercado de trabalho não significa 
a redução do trabalho do lar e com a família, como parte dos papéis 
tradicionalmente estabelecidos. Muitas vivem a desgastante situação de 
serem atoras econômicas sem que isso signifique uma redistribuição das 
responsabilidades básicas da vida e do lar entre os integrantes do núcleo 
familiar. 

1.3  Os impactos do extrativismo na saúde

As atividades extrativistas geram graves impactos na saúde das 
comunidades, e ainda que afetem todas as pessoas e o meio ambiente, 
por diversas razões, tem implicações específicas para as mulheres. 
No caso da mineração, a primeira razão é sua proximidade com as 
atividades da mineração, porque embora sejam poucas as mulheres que 
estão vinculadas diretamente a extração de minérios, elas habitam os 
territórios explorados e estão mais expostas à contaminação ambiental 
passiva, referente à contaminação que fica na água, no solo, no ar e nos 
ecossistemas, mesmo depois que as minas encerram suas operações. 
Em função dos papéis de cuidados impostos às mulheres, elas têm um 
contato cotidiano com a água para regar a horta, preparar os alimentos, 
dar banho nas crianças, lavar roupa e limpar a casa, acumulando com o 
tempo uma maior quantidade de substâncias poluentes em seus corpos. 
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Da mesma forma, existem evidências de que as mulheres podem 
passar metais pesados para os seus filhes durante a gravidez, o que 
pode provocar abortos espontâneos ou afetar a saúde de seus bebês, 
gerando um quadro de estresse e um peso afetivo particular sobre elas 
(Arana, 2010). Por outro lado, estudos realizados nas minas de Potosí, 
na Bolívia, concluíram que são as mulheres as que assumem a atenção 
dos problemas de saúde relacionados à contaminação pelos minérios 
em suas famílias, e fazem isso em condições precárias, sem contar com 
os recursos e conhecimentos necessários para enfrentar processos de 
desintoxicação e bioacumulação de metais pesados (Tapia, 2009).

A Associação de Defensoras e Defensores da Vida e da Pachamama 
de Cajamarca (Asociación de Defensoras y Defensores de la Vida y la 
Pachamama de Cajamarca - DEVICAPAJ), no norte do Peru, explica 
que os impactos da mineração sobre a saúde são incomensuráveis. A 
população de Cajamarca sustentou uma luta de mais de 25 anos contra 
a mineradora transnacional Yanacocha, propriedade da empresa norte-
americana Newmont Corporation, que construiu a maior mina de ouro a 
céu aberto da América Latina em zonas montanhosas e nascentes de 
rios. Os impactos da exploração ostensiva de ouro e o uso de químicos e 
reativos letais tem contaminado os recursos hídricos da região, afetando 
diretamente as populações próximas, que têm sofrido uma série de 
prejuízos à saúde pela ingestão dessas águas contaminadas com metais 
pesados.50 

50.- Estudos realizados pelo Centro Nacional de Saúde Ocupacional e Proteção ao Meio Ambiente 
do Instituto Nacional de Saúde do Peru, concluíram a presença de arsênico, chumbo, mercúrio 
e cádmio em moradores das comunidades de Hualgayoc e Bambamarca em Cajamarca, e 
foram encontrados os mesmos químicos nas fontes de água destas e outras comunidades 
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No caso dos impactos pela expansão urbana na América Central, 
as companheiras da Associação de Mulheres Ambientalistas de El 
Salvador (Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador - 
AMAES) denunciam a apropriação de águas por parte de empresas 
e condomínios urbanos, o que gera pressão sobre os meios de 
subsistência das comunidades rurais. Essa situação tem obrigado as 
mulheres a caminharem distâncias mais longas para conseguir água para 
o seu abastecimento, levando a um maior desgaste físico, fadiga, dores 
musculares e angústia. Além de diminuir o tempo de pausa e descanso. 
Por outro lado, as companheiras do MOMUJEST, também de El Salvador, 
denunciam que a contaminação pelo despejo de águas residuais e de 
resíduos sólidos de residências privadas afetam diretamente as fontes 
de água que regam suas plantações. O contato direto com essas águas 
produz uma série de reações cutâneas e gastrointestinais, principalmente 
nas crianças.

No caso da indústria agrícola, os impactos na saúde pelo uso de 
agrotóxicos são alarmantes também. É a situação da Associação de 
Mulheres do Campo e Populares de Caaguazú (Asociación de Mujeres 
Campesinas y Populares de Caaguazú en Paragay – AMUCAP), no 
Paraguai, que reúne mulheres do campo e indígenas de todo território 
do departamento de Caaguazú e promove o desenvolvimento da 
agricultura sustentável e ecológica, se articulando com redes nacionais 
e internacionais de produção local do campo. Perto do território, há 
empresários brasileiros que usam pequenos aviões para realizar a 
fumigação das suas monoculturas de trigo, soja, milho e girassol para 
exportação. As companheiras realizam várias denúncias nos veículos 
de imprensa locais sobre como o uso de agrotóxicos tem gerado sérios 
impactos na saúde de suas comunidades:

“Temos descoberto muitas doenças. Como a deformação 
dos fetos, nascem mortos, nascem com o cérebro aberto 
que não tem como fechar, alguns tumores no corpo 
(…) os animais também. As galinhas, por exemplo, não 
botam mais ovos, ficam frágeis…por exemplo, as porcas, 
as fêmeas, e as vacas, as cabras abortam, esses animais 
perdem seus filhotes antes de parir”.

Apesar de terem conseguido uma deliberação histórica contra os 
empresários da indústria agrícola por terem provocado a morte do 
menino de 11 anos, Silvino Talavera, e a intoxicação de sua família em 
200351, até hoje a família não recebeu a indenização dos produtores de 

locais. Ver mais informações em: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/
CNtitulares2/905ecc388ab6ec96052582fe0001851c/?OpenDocument 
51.- Ver mais informações sobre o caso no site: http://www6.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/silvino.htm
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http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/905ecc388ab6ec96052582fe0001851c/?OpenDocument
http://www6.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/silvino.htm
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soja estabelecida pela justiça paraguaia. O governo do Paraguai, como 
mencionamos na primeira parte desta pesquisa, continua apostando 
na indústria agrícola e continua sem fiscalizar as atividades dos donos 
de terra e empresas, apesar das insistentes denúncias das mulheres 
defensoras da AMUCAP e outras organizações camponesas do país.

Outro aspecto importante sobre o impacto das atividades extrativistas 
tem relação com o acesso à mecanismos e estruturas de atenção à saúde 
das mulheres defensoras e suas comunidades. A falta de assistência e de 
serviços complicou a situação das comunidades do campo contaminadas 
pelo vírus da Covid-19, principalmente as comunidades indígenas e 
negras, como abordaremos mais adiante. 

As mulheres defensoras fazem reflexões importantes sobre a relação 
entre o acesso à saúde e às atividades extrativistas em seus territórios, 
já que as empresas influenciam direta ou indiretamente na presença de 
serviços que deveriam ser públicos e acessíveis. É o que acontece na 
região de Tocopilla, uma zona pesqueira no Chile, que sofreu a extração 
intensiva de espécies de peixes que habitam a borda costeira com tal 
agressividade que em 2012 as empresas abandonaram a região pelas 
baixas nas capturas de peixes.  Este caso exemplifica uma realidade que 
se repete várias vezes. O extrativismo, longe de melhorar as condições 
de vida das comunidades, gera uma bolha fictícia de movimento 
econômico, pois eleva os custos de vida e os territórios se transformam 
em lugares atrativos para o investimento. No entanto, após o abandono 
iminente das regiões com o esgotamento de  seus recursos, as áreas são 
deixadas empobrecidas e devastadas. O investimento já não é atrativo 
e se produzem ondas migratórias da região, especialmente quando são 
zonas isoladas geograficamente. 

Este é um fator essencial que “tem facilitado a evasão de capitais 
humanos e financeiros, produzindo o fracasso dos poucos projetos 
recuperadores”52 no caso de Tocopilla. Neste contexto, os sistemas de 
saúde respondem às condições descritas e aos interesses econômicos 
das empresas e dos Estados. Em Tocopilla existe um hospital que, de 
acordo com a Associação de Pescadoras Artesanais (Asociación de 
Pescadoras Artesanales), é moderno. No entanto, não tem equipe 
médica permanente: “(...) os médicos não vêm trabalhar em Tocopilla, 
chegam, ficam uns dias e na semana seguinte já não retornam, não 
temos médicos que nos atendam”. 

Para as mulheres defensoras é evidente como as lógicas extrativistas au-
mentam os riscos à saúde, ao mesmo tempo que diminuem os serviços 
básicos de atenção às comunidades. Essa relação causal mostra como 
as promessas de desenvolvimento local presentes nos discursos de go-
vernos e empresas, não são efetivas na prática.

52.- Mais informações sobre o tema podem ser acessadas em: http://tocopillaysuhistoria.blogspot.
com/2011/10/el-subdesarrollo-economico-de-tocopilla.html 

1.4 Negação de direitos socioculturais

Uma das dimensões mais importantes e menos reconhecidas das ativi-
dades extrativistas são os impactos na cosmovisão das mulheres e dos 
povos tradicionais, pois afetam os vínculos identitários e culturais com os 
quais as comunidades negras, indígenas e do campo se relacionam com 
o seu território e o constroem. 

Para as mulheres do campo e indígenas que protegem o Lago Atitlán, em 
Sololá, na Guatemala, o maior impacto do projeto de tubulação e trans-
porte de água para uso pela indústria agrícola, é que:    

“(…) nos tiraria nosso espaço, nossa espiritualidade. Levam 
o contato energético que nós temos [com o lago]. Não 
sei como expressar, mas eu sinto que é bem profundo 
o dano que provocariam à população, especialmente às 
mulheres, que sentimos que é o lugar que nos escuta 
e que nos acalma com seu vento, com suas ondas, com 
sua tranquilidade…o lago é um todo, não tenho palavras 
para explicar o significado ao ver nosso belo lago, se nos 
tirassem, tirariam nosso lugar de encontro”. 
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Para as companheiras o lago não é somente um recurso hídrico. É 
um espaço de encontro das mulheres e o lugar onde elas se sentem 
seguras e protegidas. Os projetos extrativistas não consideram dentro 
de seus possíveis impactos as visões das diferentes culturas sobre 
a natureza, muito menos a visão das mulheres, que têm conexões e 
relações particulares com a água e o território.

No caso do povo Arhuaco, na Colômbia, esta visão não mercantilista, nem 
utilitarista da terra se traduz no tipo de “uso” que fazem da mesma. As 
mulheres contam que 30% do território é trabalhado para a satisfação das 
necessidades da comunidade e 70% é para a regeneração da montanha.

“(…) A montanha sabe o que tem que fazer. Normalmente 
70% é destinado a isso, muitas pessoas erram na avaliação 
de que os Arhuacos se tornaram preguiçosos, porque lhes 
dão uma fazenda produzindo 100% e quando vão ver tem 
só um pedacinho de produção ali, nada mais, e o restante 
cheio de mato. As pessoas confundem reflorestamento 
próprio, dizem ser descuido, (mas) cada selva sabe o que 
precisa crescer ali, nasce o que tem que nascer; então 
essa é uma política nossa”.

Essas formas de relacionamento e compreensão da natureza e do 
território são absolutamente contrárias ao modelo de desenvolvimento 
hegemônico que já descrevemos na primeira parte desta publicação. Por 
isso, para as mulheres e suas comunidades, a defesa de seus territórios 
está profundamente ligada à defesa de seus conhecimentos, cosmologias 
e formas de vida, elementos que para os Estados e para as empresas não 
têm relevância. 

1.5 Obstáculos para a participação das mulheres na 
defesa do território53

Sabemos que para avançar com projetos extrativistas, Estados e 
empresas utilizam diferentes estratégias para reduzir conflitos com as 
comunidades, desestabilizar resistências e implementar essas atividades 
sem a devida participação das pessoas. Uma das principais estratégias 
das corporações de mineração é romper a coesão social, gerar divisões 
através do cooptação de lideranças e persuadir com ofertas de trabalho 
e/ou econômicas, com o objetivo de evitar a oposição à instalação de 
seus projetos. 

As lógicas de persuasão das empresas estão mais voltadas aos homens, 
devido fundamentalmente, as ofertas de emprego serem destinadas 
a maioria das vezes a eles; e porque os homens que costumam estar 
em posições de tomada de decisão nas organizações e nos espaços 
comunitários e econômicos. Desta maneira, a forma de operar das 
empresas extrativistas reforça estruturas e esquemas machistas que 
mantêm as vozes e as necessidades das mulheres sem ser consideradas.

53.- Para mais informações sobre este aspecto, convidamos-lhe a acessar as publicações do Fundo 
de Ação Urgente: Modalidades de criminalização e limitações para a efetiva participação das mulheres 
defensoras e Mulheres pela defesa do território: modalidades de participação na América Latina na seção 
de Recursos de nossa página na internet: https://fondoaccionurgente.org.co/es/recursos/

https://fondoaccionurgente.org.co/es/recursos/
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Da mesma maneira, além das dinâmicas das empresas, nas próprias 
formas de organização de resistência comunitária, ou seja, no interior das 
próprias organizações de base e movimentos sociais, estão presentes 
muitas vezes lógicas machistas e patriarcais que dificultam a participação 
efetiva das mulheres. 

O Coletivo pela Autonomia do México Ocidental (Colectivo por la 
Autonomía del Occidente de México), em Jalisco, é uma organização 
mista que desde o final dos anos noventa trabalha com indígenas e 
camponeses pela defesa dos territórios coletivos, das sementes nativas 
e do bem comum. Em 2010, a região foi declarada como um “gigante 
agroalimentar”, por causa da expansão de monoculturas de abacates 
e cana de açúcar, gerando uma profunda transformação na produção 
agrícola tradicional, que era o sustento das comunidades locais. Embora 
a defesa do território seja encarada de maneira conjunta entre os 
homens e as mulheres, nos últimos 5 anos, o Coletivo pela Autonomia 
fez uma aposta política feminista, iniciando um processo de formação 
com as mulheres, por serem histórica e sistematicamente excluídas dos 
processos deliberativos, por não terem acesso à terminologia técnica, 
falarem unicamente em seus idiomas e por terem baixos níveis de 
escolaridade. 

A violência de gênero é outro obstáculo histórico para a participação 
política das mulheres, como nos relatam as companheiras da ADEMKAN, 
da Guatemala, cuja defesa do lago Atitlán nasce de um processo de 
reflexão coletiva que relaciona a proteção do território com a proteção 
das mulheres. As companheiras se definem como uma “organização 
pequenininha de mulheres indígenas” que nasce: 

“(…) a partir da violência intrafamiliar; mas, à medida 
que fomos trabalhando e nos organizando, nos demos 
conta de que a violência intrafamiliar era um problema 
extremamente prejudicial para a nossa participação 
dentro dos espaços de tomada de decisão, especialmente 
na estrutura daqui da Guatemala” 

O exemplo da ADEMKAN mostra que as relações comunitárias e aquelas 
fruto da organização das mulheres também estão marcadas por relações 
de poder que, em alguma medida, têm interferência sobre os corpos e as 
vidas das mulheres, de forma que a aposta por suas próprias organizações 
é uma das respostas que as mulheres da região têm encontrado.

A organização das mulheres não é somente uma resposta a um sistema 
de exclusão e violência, mas também uma aposta pela construção 

de outras formas de vida e acordos sociais. Por isso, as mulheres 
questionam de forma aberta a desigualdade entre homens e mulheres 
presente nas organizações sociais que as impede de desenvolver projetos 
integrais que beneficiem efetivamente o coletivo. Nesse sentido, uma das 
dificuldades de trabalhar com os homens é a falta de um olhar holístico 
para os problemas que suas comunidades enfrentam, como relatam as 
companheiras do MOMUJEST, de El Salvador:

“[...] nas juntas diretivas das comunidades, onde têm 
homens e a maioria são homens, somos poucas as 
mulheres que temos estado nestas perspectivas [...] então 
as juntas diretivas sempre estão propondo atividades nas 
ruas, ginásios – né?! –, essas coisas que praticamente só 
os homens utilizam, e não buscam o desenvolvimento 
integral das comunidades, que vai do desenvolvimento 
equitativo de homens e mulheres para meninas e 
meninos”.

Para as companheiras do MOMUJEST, as organizações de mulheres 
são espaços importantes onde elas mesmas podem refletir sobre as 
condições de subordinação a que são submetidas e, a partir dessa 
consciência, propor ações e agendas de acordo com os seus interesses 
e expectativas, mas para além disso, é também onde se capacitam e se 
fortalecem para participar de forma ativa de outros espaços comunitários 
e de tomada de decisões.

“Participar de espaços mistos é importante porque é 
preciso propor o debate também, né? É preciso incidir 
nos espaços mistos, mas é tão necessário como nos 
fortalecermos: ganhar força através da sororidade, da 
solidariedade entre as mulheres, nos acompanharmos 
nos espaços mistos onde é mais difícil estar, porque te 
questionam, te invalidam, te deixam de lado”.

Longe de serem afirmações idealistas, a certeza é de que na América 
Latina são as mulheres as que lideram muitos dos processos de luta e 
resistência enfrentados, uma realidade que foi acentuada nos últimos 
anos, quando os espaços específicos das mulheres foram florescendo 
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na região. Um processo que, pelas condições descritas, não é simples, 
como afirmam as companheiras do Conselho Maya Ch’orti (Consejo 
Maya Ch´orti), da Guatemala: 

  
“(…) São as que sempre estiveram na linha de frente, somos 
as que reagem, as que respondem…então, é complexo, 
porque embora tenhamos todas as obrigações que 
destinam a uma mulher de uma comunidade, que são as 
tarefas da casa, os filhos, e somado a isso, paralelo a isso, 
também estamos mobilizando a partir do social, político 
e jurídico. Também, porque somos as que participamos 
de caminhadas, as que vamos até o prefeito, as que 
exigimos, que apoiamos, as que estão em resistência, 
as que estamos preparando a comida, também, para a 
resistência, as que estamos lá, na linha de frente”.

Em Metapán, município salvadorenho localizado em Santa Ana, nasce 
a Associação de Mulheres Ambientalistas de El Salvador (Asociación de 
Mujeres Ambientalistas de El Salvador - AMAES) depois de um processo 
de análise e reflexão sobre a participação das mulheres nos movimentos 
mistos do campo. De acordo com as companheiras, os espaços de 
organização mistos invisibilizam as múltiplas formas de violência 
contra as mulheres e não as consideram protagonistas nos processos 
comunitários de resistência. 

As companheiras de AMAES criticam também os movimentos feministas 
hegemônicos de seu país, que não incluem reivindicações específicas 
de mulheres indígenas e do campo, como a defesa de seus territórios. 
Por isso, a organização promoveu a consolidação de um Movimento Eco 
Feminista que as representasse e motivasse a construção de alianças 
com outros grupos de mulheres. 

Diante da “desarticulação do tecido social” que as empresas extrativistas 
e os Estados provocam nas comunidades por sua forma de atuação, 
parece pertinente falar da “rearticulação do tecido social” que está 
sendo mobilizada pelas mulheres defensoras em seus territórios, que 
embora não exclua os homens, exige que eles saiam do lugar de conforto, 
repensem mudanças nas lógicas e formas de resistência e integrem às 
lutas por equidade de gênero como uma pauta e preocupação de todes. 
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Como abordamos no capítulo anterior, as mulheres defensoras dos 
territórios já viviam em contextos de vulnerabilidade antes da pandemia. 
Esses riscos e ameaças infelizmente tão presentes no cotidiano de 
quem está envolvida em resistências aos projetos extrativistas não 
desapareceram com a chegada da pandemia pela Covid-19. Ao contrário, 
alguns destes cenários se complexificaram, pois surgiram novos riscos 
e desafios que se somam às vulnerabilidades que já existiam. Isso tem 
feito que algumas demandas sejam priorizadas, bem como algumas 
estratégias repensadas para continuar suas resistências em meio a 
situações imprevistas e emergências.  

As companheiras das 24 organizações que fizeram parte da elaboração 
desta publicação tiveram desafios e questões similares que se 
tornaram mais latentes com a pandemia pela Covid-19.  Neste capítulo 
sistematizamos os principais desafios identificados pelas defensoras 
de território neste período.

2.1 Aumento da violência doméstica em
tempos de Covid-19

As mulheres e meninas da América Latina têm sido uma das populações 
mais afetadas pelos efeitos do isolamento e da crise econômica e de 
saúde provocadas pela Covid-19. Infelizmente, a falta de dados faz 
com que violências estruturais contra elas sejam invisibilizadas. Várias 
organizações latino-americanas e instituições regionais denunciaram uma 
subnotificação considerável de casos de violência de gênero no contexto 
da pandemia. 

Os poucos dados disponíveis para alguns países têm relação com o 
aumento de ligações nos canais de denúncia. Na Argentina, por exemplo, 
houve um aumento de 32% das denúncias depois das restrições de 
mobilidade impostas pelo governo (Pérez-Vincent, et al, 2020). No Peru, 
o aumento das denúncias relacionadas a violências contra as mulheres 
foi de 48% (Agüero, 2020); no México, 60% (France 24, 2020) e na 
Colômbia, o aumento foi de 142% (Vice-presidência da República, 2020).  

CAPÍTULO 2
As múltiplas violências que enfrentam as 
defensoras dos territórios em tempos de 

Covid-19

Além desses dados, a organização Mundo Sul informou um total de 2.487 
feminicídios na região em 2020 (Mundo Sul, 2020)54.

É importante mencionar que em muitos contextos das defensoras dos 
territórios não existem serviços como os mencionados acima, de forma 
que recai sobre elas o papel de acompanhar as situações de violência 
doméstica que vivem as mulheres em suas comunidades ou, inclusive, 
as mulheres de suas próprias organizações. Os isolamentos necessários 
para frear a contaminação pela Covid-19 complexificam ainda mais 
esse trabalho, pois impedem a mobilidade aos locais de denúncia e 
o acompanhamento de perto das mulheres em situação de violência. 
Além disso tornam ainda mais complexa a relocalização em casas de 
acolhimento.

O relato das integrantes da Associação para o Desenvolvimento Integral 
de Tejutepeque (Asociación para el Desarrollo Integral de Tejutepeque 
- ADIT), de El Salvador, – e outros obtidos, que não estão neste texto – 
evidenciam o aumento da violência de gênero e as dificuldades para 
atender esses casos em tempos de pandemia.

54.- Os números disponibilizados pelo Mundo Sul foram construídos com informações de organizações 
territoriais da América Latina ou obtidas por mapeamentos territoriais cujos dados são de livre acesso. 
Os números são atualizados à medida que se obtém novos registros. Apesar deste esforço estatístico, 
consideram sempre uma subnotificação considerável dos casos.
.
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A violência de gênero é sem dúvida um elemento que atravessa a 
experiência das mulheres em todo o mundo. No caso das mulheres 
defensoras de território na América Latina, essas violências estruturais 
a que estão expostas, como a violência intrafamiliar e a gravidez em 
meninas e adolescentes, se somam ao fato de que suas comunidades e 
territórios estarem desprovidos de serviços de assistência às mulheres, 
mas também envolve a resistência permanente frente à desapropriação 
de seus territórios. É importante considerar que, como mencionamos, 
a fragilidade no tecido social de algumas comunidades causada pelo 
extrativismo aumenta a vulnerabilidade das mulheres.

2.2 Medo e violência como dispositivos de
controle do Estado 

Uma resposta natural com relação à Covid-19 é o medo, pois a pandemia 
colocou a sociedade diante do desconhecido, de uma nova doença que 
apresenta perguntas sem respostas, frente a uma escalada de registros 
de mortes, bem como de cenas catastróficas transmitidas pelos meios de 
comunicação de massa. Além disso, os discursos mais recorrentes dos 
governantes da América Latina de declaração de um “estado de guerra55” 
contra um inimigo comum e invisível, o coronavírus, causaram nas 
populações um medo de caráter estrutural relacionado ao “outro” externo 
e ameaçador. 

No contexto da pandemia, o medo foi acionado como um dispositivo de 
controle, já que o discurso de combate ao “inimigo” e de contenção da 
expansão do vírus justificou o desenvolvimento de estratégias institucionais 
como leis, medidas administrativas e excepcionais, quarentenas rigorosas, 
penas exemplares aos que descumprissem as medidas, uso do aparato 
militar para controlar a população e a militarização dos territórios, o que 
expressa um relativo estado de guerra. 

55.- Só para citar um exemplo, podemos mencionar as palavras do presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández registradas no artigo: https://presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/7617-mensaje-
de-aliento-del-presidente-hernandez-esta-guerra-solo-la-ganamos-unidos

“Pessoalmente atendemos cinco companheiras que 
tiveram a coragem de nos contar, [em outros casos] 
soubemos por outras companheiras que nos diziam: 
“olhem, esta companheira está sendo violentada” e 
quando íamos perguntar ela respondia que não, sempre 
por medo de seu agressor. Mas atendemos cinco casos 
bem específicos na zona rural, onde as companheiras 
nos diziam: “eu já não aguento...eu já não aguento ficar 
em casa. Já não suporto, porque meu companheiro me 
bate”. Então, conseguimos fazer denúncias com três, mas 
só com uma conseguimos concluir o processo, as outras 
duas já não quiseram dar continuidade. E entendemos 
que é porque os agressores as ameaçam. Então sim, tem 
aumentado. O outro problema que também nos preocupa 
é a gravidez de meninas e adolescentes. Realmente, 
ontem nós passamos na unidade de saúde do município 
pedindo alguns dados de quantas gestações eles tinham 
contabilizado de meninas e adolescentes, e nos disseram 
que até aquela data nas idades de 10 a 17 anos temos 
32 gravidezes, e a verdade é que isso nos deixou muito 
preocupadas, desde ontem que tivemos ciência deste 
dado…ficamos muitíssimo preocupadas para saber o que 
podemos fazer daqui em diante”.

https://presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/7617-mensaje-de-aliento-del-presidente-hernandez-esta-guerra-solo-la-ganamos-unidos
https://presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/7617-mensaje-de-aliento-del-presidente-hernandez-esta-guerra-solo-la-ganamos-unidos
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O uso destes dispositivos de controle se tornou especialmente palpável 
na América Central, onde o controle das quarentenas ocorreu por meio da 
presença militar. No caso das mulheres que resistem aos extrativismos na 
Guatemala, a militarização lhes traz à memória a década de 80, quando 
o governo promoveu o genocídio do povo maia com a finalidade de 
expropriar suas terras e dar continuidade à expansão da indústria agrícola. 
Portanto, a quarentena gerou medo, especialmente na população rural. 
O Comitê de Desenvolvimento do Campo (Comité para el Desarrollo 
Campesino - CODECA), que trabalha pelos direitos das comunidades do 
campo e indígenas da Guatemala, sustenta que a intenção do governo, 
era precisamente:

“(...)criar esse terror, pânico na população. Porque uma 
[coisa] é vir a PNC [Policía Nacional Civil]. Bom, pode ser a 
polícia, mas o exército?! Com os tanques enormes na rua, 
monitorando as ruas, intimidando a população, isso não 
foi fácil para a população...”.

O estado de exceção suspendeu os direitos civis de alguns povos 
da América Latina e empregou um uso excessivo da força policial e 
militar para o controle das decisões tomadas. Essas medidas, longe 
de gerar uma sensação de segurança, causaram um estado de medo 
e insegurança coletiva.

Em Petén, na Guatemala, onde as companheiras da organização Outra 
Cooperativa (Otra Cooperativa), que reúne ativistas pela defesa dos 
direitos coletivos e contra toda forma de discriminação e injustiça, relatam 
que, diante da carência de centros de saúde e por se tratar de uma zona que 
faz fronteira com o México, foi instalado um centro de atenção à Covid-19 
em uma base militar. Diante desta situação as pessoas diziam: “não vou 
aí, para quê vou aí? Para que me matem?” ou expressavam: “prefiro ficar 
em minha casa com meus chás, minhas ervas, nem apareço”.  

O uso de parafernália militar para “combater” a Covid-19 não só se 
concretizou como uma evidência simbólica, como também na execução 
de uma série de medidas extrajudiciais e do uso excessivo da força 
policial, tal como refletem as companheiras da ADIT de El Salvador, que 
consideram que as medidas assumidas: 

“(...) violaram os direitos de circulação das pessoas. Inclusive 
tivemos um caso no país no dia 10 de maio, data que 
celebramos o dia das mães, em que uma mulher que não 
é do nosso município saiu para fazer suas compras e foi 
assassinada pelas forças de segurança.”

A ADIT é uma organização de mulheres que desde 1998 trabalha com 
jovens e mulheres da cidade de Tejutepeque. Seu trabalho consiste em 
fomentar a agroecologia através de uma perspectiva ecofeminista. Grande 
parte do seu trabalho é voltado às mulheres do campo e indígenas com 
diferentes graus de vulnerabilidade. Por isso, precisamente, a morte de uma 
jovem mãe pelas mãos da polícia lhes afetou direta e significativamente. 
O medo de sair e sofrer repressão dificultou não apenas a sobrevivência 
cotidiana, mas também as possibilidades de apoio solidário entre elas. 

O uso da força é intimidador para a população em geral e para as mulheres, 
especialmente, devido a sensação de vulnerabilidade de seus corpos em 
um cenário de violência. Nesse contexto, a polícia, que deveria garantir 
os direitos dos cidadãos, na prática é a face da repressão, que em nome 
da “proteção” amedronta a população, chegando a formas extremas de 
violência, como os assassinatos, denunciados também em outros países 
como a Argentina e o Peru56.

Comunidades com uma longa trajetória de resistência aos projetos 
extrativistas mostraram que nesses contextos – que por sua vez são 
altamente racializados – o uso da repressão e da violência é uma 
constante. Isso reforça o caráter colonizador e racista de atuar das forças 
em defesa do extrativismo na região. Como relata a Associação pelo 
Desenvolvimento da Península de Zacate Grande (Asociación por el 
Desarrollo de la Península de Zacate Grande - ADEPZA), de Honduras, 
em seu território, em constante disputa com os proprietários de terras, 
a militarização imposta pelo governo, além de monitorar o cumprimento 
da quarentena, tinha a missão de monitorar as ações da comunidade, 
chegando inclusive a dificultar o acesso de ajudas com mantimentos: 

“(...) em uma ocasião, inclusive, fizemos alguns pedidos 
de doações para algumas famílias em especial, e não 
deixavam que distribuíssemos o que chegava para a 
gente, o que a gente pedia, então aumentou a questão da 
militarização (...)” 

A militarização e o medo como dispositivo de controle aumentaram 
a hostilização às lideranças, reafirmando a lógica de repressão e 
disciplinamento às populações em resistência.

56.- Para maiores informações sobre o caso acessar: https://www.clarin.com/policiales/detienen-
5-policias-crimen-adolescente-15-anos-cordoba_0_cTLEhX5JJ.html  e  https://www.hrw.org/es/
news/2020/12/17/peru-graves-abusos-policiales-contra-manifestantes

https://www.clarin.com/policiales/detienen-5-policias-crimen-adolescente-15-anos-cordoba_0_cTLEhX5JJ.html
https://www.clarin.com/policiales/detienen-5-policias-crimen-adolescente-15-anos-cordoba_0_cTLEhX5JJ.html
https://www.hrw.org/es/news/2020/12/17/peru-graves-abusos-policiales-contra-manifestantes
https://www.hrw.org/es/news/2020/12/17/peru-graves-abusos-policiales-contra-manifestantes
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2.3 A informação como dispositivo de controle

Pelo caráter global deste fenômeno, é extremamente importante que a 
sociedade possa confiar na informação oficial para entender a situação 
da pandemia em seu país. Isso tem sido difícil em nossa região, pois 
alguns governos negaram sua dimensão por meio do uso da informação 
parcial e manipulação de dados. Alguns governantes, como os do Brasil, 
do México e da Nicarágua, se pronunciaram contra as quarentenas e, 
embora a maioria dos presidentes não tenha negado a gravidade do vírus, 
escolheu construir discursos centrados nos impactos econômicos, no 
lugar de desenvolver e difundir medidas de atenção à saúde acessíveis 
para a população em sua diversidade. 

Para o Comitê de Desenvolvimento do Campo (Comité de Desarrollo 
Campesino - CODECA), que tem entre seus eixos de atuação a 
comunicação via rádio na Guatemala, parte da estratégia comunicacional 
do governo se baseou em informar repetidamente sobre os empréstimos 
econômicos realizados para apoiar principalmente as populações mais 
vulneráveis para que pudessem enfrentar os problemas da pandemia. Mas 
as companheiras do CODECA, que trabalham com organizações sociais 
de base em todo o país, expressaram que, diferente das afirmações dos 
governantes, os recursos nunca chegaram às pessoas. 

As companheiras de Zacate Grande (ADEPZA) relatam uma situação 
similar em Honduras. Elas afirmam que, apesar da ampla difusão nos 

meios de comunicação sobre empréstimos e apoios internacionais, 
o governo de seu país fez uma má gestão dos recursos econômicos 
destinados à pandemia. 

Os poucos auxílios econômicos destinados às comunidades foram 
de difícil acesso e não consideraram os contextos da população que 
vive mais distante dos centros urbanos, sem desenvolver ações de 
comunicação adequadas para informar oficialmente as comunidades 
sobre como acessar os auxílios. No Brasil, por exemplo, há depoimentos 
de comunidades indígenas amazônicas que contraíram o vírus ao ter que 
ir às agências bancárias localizadas nos centros para receber os auxílios 
pagos pelo governo.

Algumas organizações da sociedade civil também identificam um 
risco de controle da informação e monitoramento em larga escala57 
por meio de um grande número de aplicativos digitais e pelos próprios 
órgãos governamentais que, em tempos de pandemia, coletam 
os dados das pessoas, o que pode potencialmente aumentar a 
fiscalização e o controle sobre os dados pessoais da população. 

2.4 Racismo estrutural e precariedade dos serviços 
públicos em meio à crise sanitária

O racismo é uma característica colonial que persiste na atualidade e que 
opera de forma objetiva, e específica nas sociedades latino-americanas. 
As comunidades onde estão localizadas as organizações sociais negras, 
do campo e indígenas em luta pelos seus territórios são racializadas de 
maneiras diferentes, conforme sua origem e cor de pele, mas sobre todas 
elas são impostas formas de relações subalternas destinadas a pessoas 
não brancas, inclusive por estarem à margem, pela ausência de estruturas 
e acesso a serviços públicos. 

Ainda que opere em diferentes âmbitos das relações sociais, o racismo 
ocupa um lugar central nos conflitos socioambientais em geral, já que são 
as populações marginalizadas e racializadas que sofrem mais diretamente 
os impactos causados pelo modelo econômico e de produção destrutivo. 
Sendo o extrativismo uma das principais atividades econômicas em que 
se fundamenta este modelo – se não a mais importante –, o mesmo se 
nutre de e reforça as lógicas raciais desiguais para continuar operando e 
avançando nos territórios das comunidades negras e indígenas da região. 

57.- Para mais informações, consultar a página da Tedic: https://www.tedic.org/vigilancia-masiva-en-el-
-contexto-de-un-estado-de-emergencia/

https://www.tedic.org/vigilancia-masiva-en-el-contexto-de-un-estado-de-emergencia/
https://www.tedic.org/vigilancia-masiva-en-el-contexto-de-un-estado-de-emergencia/
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Uma das formas que opera o racismo desde períodos coloniais é 
restringindo o acesso e a posse da terra à pessoas mestiças e não-
brancas. As comunidades racializadas estão em luta permanente pelo 
reconhecimento perante a lei de seu direito à terra, o que foge à lógica 
dominante. As mulheres da Associação União Quilombola, de Araçá 
Cariacá, no Brasil, e outras organizações com as quais conversamos, 
reconhecem que a ausência de políticas públicas tem relação com os 
conflitos territoriais que elas enfrentam, pois deixam as comunidades em 
uma situação ainda maior de vulnerabilidade: 

“Não temos a titularidade do território e, 
consequentemente, não temos as condições de vida 
para permanecer nele. Então nossa luta está pautada, 
nesse sentido, em fazer políticas públicas e nesta 
briga desejamos permanecer no território lutando pela 
titulação da terra”.

No contexto da pandemia pela Covid-19, o racismo estrutural se tornou 
mais evidente, enquanto a situação de vulnerabilidade das populações 
indígenas e negras foi agravada pela ausência de medidas específicas para 
elas, sem seguir a orientação jurídica destinada aos povos tradicionais e 
originários. No Brasil, por exemplo, as comunidades quilombolas não 
foram nem incluídas nas poucas medidas emergenciais concedidas pelo 
governo, como nos compartilharam as companheiras quilombolas do 
Brasil:

“(...) o governo nacional destinou recursos emergenciais 
para as pessoas, e não fomos considerados. Quando a 
ajuda chega, e dificilmente chega, o processo [prazo de 
registro dos subsídios] já passou, então temos que nos 
sustentar em um processo coletivo solidário”.

As difíceis condições sanitárias nas quais sobrevivem milhares de 
comunidades e milhões de mulheres indígenas, negras e do campo na 
América Latina é outro marcador importante da falta de políticas públicas 
adequadas para estas populações. Assim acontece, por exemplo, na 
comunidade de Arhuaco, no norte da Colômbia, e com as populações 
indígenas de Rurrenabaque e San Buenaventura, no norte amazônico da 
Bolívia. Em ambos os casos, os indígenas não contam com centros de 
saúde em seus territórios. 

Ambos contextos representam um problema comum na região: a falta 
de políticas públicas de saúde específica para os povos indígenas que 
incluam, por exemplo, atenção médica nas próprias comunidades, 
assistência em seus idiomas, tratamentos que considerem as medicinas 
ancestrais utilizadas pelos povos e que se complementem com a prática 
médica ocidental, bem como outras medidas concretas de acesso à 
infraestrutura e serviços de saúde. Essa ausência também se estende às 
comunidades negras rurais da região, como as quilombolas no Brasil, os 
conselhos comunitários na Colômbia, as cimarronas no Peru, garífunas 
no Caribe e América Central, entre outras.

Além da inexistência ou existência precária de centros de saúde nos 
territórios não urbanos de comunidades racializadas, é possível destacar 
também outro padrão de gestão da pandemia: a visão urbanocêntrica. 
Tanto os discursos oficiais, como as ações priorizaram a quantificação e 
assistência aos casos registrados entre a população urbana, motivo pelo 
qual os números e dados oficiais de pessoas contaminadas, recuperadas e 
de mortos não refletem a dimensão real da pandemia, aspecto reconhecido 
por vários países. Sobre a questão, as companheiras do povo Maya 
Ch ́orti ́, na Guatemala, afirmam que: 

“Na comunidade Maya-Ch’orti’ não foi registrado um caso 
oficialmente. Ou seja… os testes que foram feitos, foram 
nas cidades, esses testes não vão chegar na comunidade, 
infelizmente não vão chegar”.



94 95

Outro aspecto a ser considerado sobre o acesso à saúde das comunidades 
marginalizadas é o custo inacessível dos medicamentos e tratamentos, 
como nos relatam as companheiras da Outra Cooperativa, na Guatemala:

“(...) claro que é uma situação bem complexa a questão 
da saúde, porque qualquer pessoa que adoece das 
comunidades vai ao hospital e não lhes dão o medicamento 
necessário, lhes dão medicamentos bem caros e não dá 
para pagar”.

As 24 organizações que participaram desta pesquisa concordam que não 
houve melhoras nos problemas estruturais de acesso à saúde em seus 
territórios no período da pandemia, tampouco medidas preventivas ou 
de atenção específica para suas populações. Ao mesmo tempo, afirmam 
que a precariedade nos serviços de atenção à saúde foi, em grande parte, 
responsável pelo aumento de casos de Covid-19 nas comunidades. É por 
isso que as medidas comunitárias de proteção física dos territórios e de 
tratamentos da saúde a partir de saberes da comunidade foram, como 
veremos mais adiante, indispensáveis para lidar com os impactos da 
pandemia. 

 

2.5 Quarentena seletiva e precariedade econômica 

Sem generalização, podemos afirmar que a organização de quarentenas 
em muitos países do Centro e da América do Sul paralisou todas as 
atividades denominadas como não essenciais, ou seja: o comércio, 
a educação, as atividades festivas e de entretenimento, entre outras. 
Também foram paralisadas, em diferentes proporções, as atividades 
cotidianas e de trabalho das populações. Apesar disso, como já foi 
mencionado na primeira parte desta publicação, nem todas as pessoas 
e atividades econômicas foram submetidas com o mesmo critério às 
quarentenas. 

As defensoras questionam o privilégio das empresas de continuarem 
realizando suas operações, enquanto as mulheres se viam impossibilitadas 
de trabalhar e sem planos de contingência adequados. No caso do Peru, 
por exemplo, foram paralisadas todas as atividades produtivas menos 
aquelas consideradas de “caráter essencial” e de abastecimento da 
população, caso da mineração58. Algo parecido aconteceu em Honduras, 
onde as defensoras de Zacate Grande observaram como as empresas 
agrícolas exportadoras circulavam com custódia policial, enquanto elas 
estavam vetadas de exercer suas atividades econômicas, entre elas, a 
agricultura e a pecuária de pequeno porte. As companheiras do Conselho 
Maya Ch’orti (Consejo Maya Ch´orti), na Guatemala, questionam o 
desempenho normal das fábricas têxteis pois, segundo suas experiências, 
estas se tornaram focos de propagação da Covid-19.

Vale pensar o que significa estar sem trabalhar para comunidades cuja 
população depende dos recursos obtidos quase que diariamente para a 
sua subsistência, mais ainda no contexto em que estão as organizações 
de mulheres pela defesa do território. A quarentena rigorosa declarada no 
Chile, por exemplo, teve um impacto negativo no trabalho da Associação 
de Mulheres Pescadoras de Tocopilla (Asociación de Mujeres Pescadoras 
de Tocopilla), pois suas integrantes não puderam acessar livremente as 
áreas onde coletam algas e moluscos, muito menos comercializar seus 
produtos. Algo similar aconteceu em Honduras, onde comunidades 
de baías, acompanhadas pela ADEPZA, que já tinham dificuldades de 
acesso a suas zonas tradicionais de pesca pela expansão urbana, viram-
se duplamente afetadas pelas restrições impostas: 

58.- No caso do Peru, por exemplo, o estado de emergência vigente desde o dia 15 de março com a 
emissão do DS N°044-2020-PCM, especifica que a atividade de mineração pode continuar sendo 
desenvolvida, posto que é necessário “garantir o funcionamento das operações críticas com o mínimo 
de pessoal indispensável para o trabalho. As operações críticas são: “exploração de minérios, planta de 
beneficiamento, fechamento de minas, construção de projetos de mineração, transporte de minérios por 
meios não convencionais, bem como transporte e armazenamento de concentrados e produtos minerais 
transformados”.
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“(...) porque aqui são comunidades pobres e já existe uma 
restrição no acesso a recursos econômicos, porque não 
temos acesso às praias. Com a questão da Covid, além 
disso, fecharam o acesso para os poucos de nós que 
podiam realizar a pesca e o pouco que podem fazer, por 
exemplo, a coleta de moluscos e do que dá o mar branco59 
e já não se pode comercializar, porque todos os acessos 
estão fechados (...)” 

Não só lhes foi negada a comercialização de seus produtos, mas também 
as possibilidades de alimentação cotidiana. Essa é, sem dúvida, uma das 
críticas mais duras às quarentenas, uma vez que são as mulheres as que 
têm mais probabilidade de viver na extrema pobreza e ter os acessos 
econômicos mais precários como consequência da pandemia (FAO e 
CARE, 2020). 

As quarentenas militarizadas tornaram ainda mais difíceis as condições de 
vida das mulheres, que, vale a pena lembrar, vivenciam os maiores índices 
de desemprego e pobreza em comparação aos homens. De acordo com 
o relatório da ONU Mulheres (2020), “para cada 100 homens de 25 a 59 
anos que vivem em situação de pobreza, tem 113 mulheres na mesma 
situação”. Segundo o Banco Mundial, em plena pandemia 33,3% das 
mulheres realizavam trabalhos informais e precários.

59.- Terminologia local usada para definir as zonas costeiras que permitem acesso à pesca artesanal. 

Este cenário é muito desolador. Os testemunhos das mulheres explicitam 
a ausência de direitos fundamentais garantidos pelos Estados, o que as 
expõe à salários baixos, sem segurança, nem acesso a seguridade social. 
A situação se agrava ainda mais nos territórios das mulheres que fazem 
parte desta pesquisa, uma vez que já sofriam uma constante situação 
de violência, hostilização e perda de seus meios e formas de vida para 
expansão das empresas extrativistas.

Nossa intenção neste tópico não é reivindicar as possibilidades de trabalho 
e sustento econômico das mulheres acima da segurança de suas vidas em 
um contexto de risco pela contaminação pelo vírus. Ao contrário, queremos 
ressaltar que as políticas de amparo e proteção desenvolvidas pelos 
Estados não consideram as realidades, necessidades e complexas 
situações das mulheres, suas organizações e comunidades, e 
como, por outro lado, priorizam a atenção às necessidades das 
empresas extrativistas e não as necessidades comunitárias em um 
contexto de crise.

Outro elemento importante sobre a situação que vivem as mulheres no 
contexto da pandemia está relacionado aos trabalhos de cuidado, que 
são tarefas tradicionalmente designadas às mulheres. Neste sentido, as 
defensoras reconhecem a sobrecarga de trabalho que a quarentena 
significou para elas.

Para as companheiras da Outra Cooperativa da Guatemala (Otra 
Cooperativa en Guatemala), os impactos na saúde emocional das 
mulheres relacionados à sobrecarga de trabalho causada pelo isolamento 
e pela ausência de redistribuição das responsabilidades do cuidado da 
casa  foram explícitos: 

“Algumas companheiras têm dito: estou deprimida aqui 
isolada, tem sido bem complexa a situação, para quem 
trabalha fora de casa também o trabalho é triplicado, 
porque têm que trabalhar virtualmente e ficam 
encarregadas da casa e dos filhos (…)” 

Nesse aspecto as companheiras da Associação Coletiva de Mulheres 
Empreendedoras e Solidárias de Tonacatepeque (Asociación Colectiva 
de Mujeres Emprendedoras y Solidarias de Tonacatepeque - ACOMEST), 
de El Salvador, concordam e apontam que grande parte do trabalho de 
cuidado, sobretudo des filhes, é responsabilidade exclusiva das mulheres.
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“(…) Para nós, mulheres, a Covid, a pandemia, tem sido uma 
carga considerável, porque os filhos não estão estudando…a 
mulher faz comida, limpa a casa e tudo, e hoje tem que 
ensinar os filhos a lerem e escreverem. É extremamente 
pesado”. 

O relatório “Tempo para o cuidado” (2020) da Oxfam Internacional afirma 
que, em todo o mundo, as mulheres e meninas dedicam 12.500 milhões de 
horas diárias ao trabalho de cuidado. O mesmo relatório aponta que essa 
quantidade de horas trabalhadas equivale a aproximadamente 10,8 bilhões 
de dólares anuais, um número exorbitante. Por isso, consideramos que é 
um sério problema o fato de o trabalho de cuidado não ser reconhecido 
dentro das economias nacionais. 
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Mulheres negras, indígenas, migrantes, pescadoras, do campo, entre 
outras, são protagonistas dos movimentos de resistência a projetos 
extrativistas, visibilizando centenas de histórias que questionam o sistema-
mundo capitalista a partir dos seus territórios. No contexto da pandemia 
pela Covid-19, as respostas coletivas lideradas pelas mulheres para 
enfrentar os riscos à saúde e a instabilidade econômica mostraram 
sua capacidade de sustentar as comunidades e seus modos de vida 
em um contexto de emergência. Além disso, as mulheres defensoras 
continuaram com os processos organizativos frente ao extrativismo 
em seus territórios, respondendo as crises que se desenvolvem de 
forma simultânea.

CAPÍTULO 3
Alternativas comunitárias 

das mulheres

Tanto na pandemia como em um contexto mais amplo, as lutas 
das mulheres conectam a dimensão estrutural (macropolítica) e a 
dimensão individual (micropolítica). Como agentes da macropolítica, 
as mulheres questionam projetos extrativistas de grande dimensão ou 
exigem o cumprimento de leis e parâmetros de direitos humanos. As 
mulheres da organização POPOLNA da Nicarágua, por exemplo, lutam 
pelos direitos humanos da população do campo no país há mais de 
nove anos, advogando pela recuperação da soberania popular frente ao 
Canal Interoceânico da Nicarágua60. Para alcançar esse objetivo, usaram 
tanto a resistência local e a consolidação de redes orgânicas, como a 
implementação de ações legais em nível nacional e internacional. Nesse 
sentido, são um exemplo deste tipo de resistência frente a projetos de 
dimensão estrutural. Nas palavras das companheiras de POPOLNA, a 
resistência se sustenta e se mantém:

“(...) enquanto não for revogada toda a concessão do canal 
com todas as leis e não seja anunciada uma investigação 
a fundo dos evidentes atos de corrupção que envolveram 
a concessão, posto que o risco subsiste e persiste 
sobre todos os recursos naturais, as propriedades dos 
camponeses, indígenas, e afrodescendentes que estão no 
caminho do projeto”. 

Em toda a região se reproduzem ações como esta, que questionam 
a macro política da desapropriação, os impactos e violações aos 
direitos humanos proporcionados pelos Estados em cumplicidade com 
corporações transnacionais. Em muitas ocasiões, as estratégias incluem 
ações que poderiam ser consideradas micropolíticas, porque apoiam 
iniciativas relacionadas com a vida cotidiana das pessoas, ações que 
respondem a necessidades humanas fundamentais das comunidades, 
ou a mudanças em práticas e comportamentos para uma vida coletiva 
mais sustentável e justa. 

No Rio Magdalena, o principal rio da Colômbia, a construção da hidrelétrica 
El Quimbo por parte da empresa EMGESA deslocou as comunidades 
do campo e pesqueiras. A Associação de Afetados pelo Projeto Hídrico 
El Quimbo (Asociación de Afectados por el proyecto Hídrico El Quimbo 
- ASOQUIMBO) reúne estas comunidades. As companheiras à frente 

60.- Para mais informações sobre o projeto do canal inter ocêanico acessar publicações da POPOLNA em: 
https://popolna.org/publication/25-verdades-sobre-la-concesion-del-canal-interoceanico-de-nicaragua/, 
o relatório do fidh em:
https://www.fidh.org/IMG/pdf/nicaragua680esp2016web-1gg.pdf e as notícias de salvalaselva em:
https://www.salvalaselva.org/noticias/6941/por-que-decimos-no-al-canal-charla-y-entrega-de-firmas-en-
madrid

https://popolna.org/publication/25-verdades-sobre-la-concesion-del-canal-interoceanico-de-nicaragua/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/nicaragua680esp2016web-1gg.pdf
https://www.salvalaselva.org/noticias/6941/por-que-decimos-no-al-canal-charla-y-entrega-de-firmas-en-madrid
https://www.salvalaselva.org/noticias/6941/por-que-decimos-no-al-canal-charla-y-entrega-de-firmas-en-madrid
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da resistência relatam que, embora a luta pela restituição de direitos 
seja essencial e ,por isso, sustentam um processo de mobilização de 
pelo menos 12 anos em busca de reparações integrais, não menos 
importante é transformar na prática cotidiana os impactos sociais destes 
projetos. Uma de suas preocupações é precisamente a reconstrução do 
tecido social das pessoas deslocadas com processos de solidariedade, 
iniciativas produtivas e de cuidado coletivo.

As últimas ações podem ser definidas como a micropolítica da vida: 
ações concretas e corporais que permitem fazer “florescer espaços 
de liberdade” (Rivera, 2019). Nesse sentido, se trata de “repolitizar o 
cotidiano”, de transformá-lo em espaço de disputa, questionamento 
e transformação. A reconstrução do tecido social implica em considerar 
as necessidades das mulheres para reorganizar acordos coletivos que 
caminhem para uma vida digna.  Portanto, parte do cuidado coletivo 
envolve a busca por iniciativas que permitam a autodeterminação das 
mulheres e o exercício de sua autonomia em todas as dimensões. 

3.1 De alhos, ervas e gengibre: a saúde 
em nossas mãos

Em diferentes comunidades e culturas, existem diversas maneiras de 
compreender a saúde e a doença. Alguns saberes tradicionais sobre 
saúde são reconhecidos de forma ampla pela sociedade, e inclusive 
incorporados através de algumas perspectivas médicas, por exemplo, 
com relação ao uso e propriedades de ervas medicinais. Apesar de grande 
parte dos países da América Latina não os reconhecerem oficialmente, 
ao menos 70% da população faz um uso permanente da medicina 
tradicional/ancestral61 (OMS, 2002). 

Algumas limitações da medicina tradicional no diagnóstico e abordagem 
de certas doenças são reconhecidas pelas próprias comunidades, que 
também recorrem à medicina ocidental e ao sistema de saúde formal, 

61.- De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a medicina tradicional é a soma de uma série de conhecimentos, técnicas e procedimentos basea-
dos tanto em conhecimentos teóricos, crenças e nas experiências indígenas de diferentes culturas, sejam 
ou não explicáveis. O uso desses conhecimentos tem como objetivo a manutenção da saúde, prevenção 
e tratamento de doenças físicas e mentais. Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde/Organização 
Mundial da Saúde. Pautas gerais para as metodologias de pesquisa e avaliação da medicina tradicional. 
Genebra, OPAS/OMS, 2002. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/67719 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/67719
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ou fazem uso das medicinas tradicionais como práticas complementares 
aos tratamentos ocidentais. Além disso, o acesso à medicina ocidental 
continua sendo um obstáculo para muitas pessoas devido à falta de 
infraestrutura e à ausência de medidas específicas para atender às 
diversas populações, de forma que a medicina tradicional se torna a única 
fonte de cuidado para algumas pessoas, ou a principal abordagem de 
saúde para outras.

Neste tópico falaremos sobre a medicina ancestral como uma prática que 
esteve muito presente nas respostas das organizações de mulheres no 
enfrentamento à Covid-19. Seu uso se deve a um conhecimento coletivo 
e ancestral que administram as comunidades e é sobre esses contextos 
que nós fundamentamos nossas reflexões. 

Embora a OMS e OPAS62 tenham padronizado o conceito de “medicina 
tradicional”, a prática mostra que ela se recria permanentemente, por 
isso não é possível encaixotá-la em uma definição estática e única.  As 
mulheres desempenham um papel importante no uso e propagação 
desses saberes, por serem quase sempre elas as que administram os 
conhecimentos de saúde no contexto do lar, de forma que são “criadoras 
e portadoras de um conjunto de saberes que se referem a uma prática 

62.- Organização Pan-Americana de Saúde

híbrida com raízes na medicina tradicional” (Zolla e Mellado, 1995; 
Hernández Tezoquipa et al, 2001, citado por Jorand, 2008). Essa “prática 
híbrida” se expressa na forma como as mulheres incorporam novos 
insumos, como plantas, minerais ou outros às práticas médicas herdadas 
ou aprendidas nos processos de socialização comunitária. 

Ao enfrentar a pandemia, as mulheres recorreram à medicina tradicional 
cotidianamente, realizando uma série de receitas e recomendações para 
prevenção e atenção inicial à doença. Por exemplo, nas comunidades 
do entorno do rio Beni, na Bolívia, retomaram o conhecimento des mais 
velhes, avôs e avós, que antigamente utilizavam a quinina na preparação 
de um chá para melhorar a resposta do sistema imunológico. Ao mesmo 
tempo, a rede de mulheres Saramanta Warmikuna promoveu o preparo 
de medicamentos tradicionais para enfrentar os sintomas da Covid-19, 
organizando um catálogo de medicamentos em seu site como uma 
iniciativa econômica que contribui às mulheres curandeiras da Amazônia 
equatoriana. As mulheres de Carmen de Chucuri, na Colômbia, também 
reuniram saberes comunitários para a elaboração de um livro de plantas 
medicinais da região, que pode ser consultado na aba de recursos do 
nosso site:

No norte amazônico da Bolívia, a organização de mulheres da 
comunidade Indígena Leco tem denunciado que as contaminações em 
sua comunidade foram introduzidas pelos cooperativistas da mineração, 
que não pararam suas operações, apesar da quarentena. Os sintomas 

www.fondoaccionurgente.org.co

http://www.fondoaccionurgente.org.co
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que as mulheres observaram nas contaminações em sua comunidade, 
assim como nas duas mortes por Covid-19 registradas no começo 
do isolamento, as mobilizaram a falar sobre o uso adequado de seus 
conhecimentos e ervas: 

“(…) ocorreram duas mortes na comunidade, mas como 
grupo de mulheres senhoras conversamos a respeito e 
pensamos no que deveriam tomar [os doentes]. Temos 
ervas, matico, mel de abelha, com isso conseguimos 
suportar, porque tinham famílias inteiras que estavam 
contaminadas e não tinham recursos para ir para Guanay 
[o município mais próximo onde tem um posto de saúde], 
as trancas [das portas] estavam fechadas, os médicos 
nem queriam te atender”. 

É visível como as ações são coletivas e são assumidas principalmente 
pelas mulheres. A gestão da saúde nas comunidades indígenas, negras 
e do campo inclui além da fitoterapia, a busca pela saúde integral que tem 
relação com o cuidado e a cura não só do corpo, mas também do espírito 
e das emoções. Sob essa lógica, as companheiras da Associação União 
Quilombola de Araçá Cariacá, no Brasil, unem a medicina tradicional 
para tratar os sintomas da Covid-19, com a cura espiritual. “Alho, raízes, 
arruda, alecrim, aumentam a imunidade e limpam o nosso espírito”. 

O uso de plantas curativas foi associado com uma ingestão maior de 
alimentos que ajudam a melhorar as defesas das mulheres e suas 
comunidades. É o caso do Movimento Pela Soberania Popular na 
Mineração (MAM), que se articula em nível nacional para resistir à 
mineração em grande escala no Brasil:

“Nós acreditamos que a alimentação saudável é o melhor 
para aumentar a imunidade, então temos aqui alimentos 
como a cebola, que é um dos utilizados para fazer xarope, 
também alho e limão”. 

O MAM promove iniciativas produtivas que respondem às 
necessidades concretas de seus integrantes. As mulheres 
da organização têm criado estratégias autônomas e 
auto gestionadas para promover, por exemplo, o plantio 
de hortaliças com o objetivo de gerar renda para elas e 
melhorar sua alimentação. 

“Atualmente nós realizamos um trabalho misto, 
trabalhamos com homens e mulheres, mas temos 
acompanhado principalmente as agricultoras. Aqui na 
região do Rio Grande do Sul, nos propomos a trabalhar na 
linha de produção da agroecologia, como alternativa viável 
à produção convencional com químicos que muitos dos 
maridos continuam utilizando”. 

As mulheres usam a medicina natural e incentivam o consumo 
orgânico de maneira consciente e a partir de um lugar político, muito 
antes da chegada da pandemia. Através de práticas agroecológicas, 
as mulheres também promovem a alimentação natural e saudável, um 
elemento fundamental para melhorar a resposta do sistema imunológico 
diante de doenças e infecções em geral, e uma das recomendações da 
OMS para manutenção da saúde durante os isolamentos. 

Durante a pandemia, foram elas que, através de suas organizações, 
instauraram protocolos de cuidados iniciais, que incluem o uso específico 
de ervas para a elaboração de xaropes, vaporizações, infusões etc. As 
companheiras relatam que a medicina preventiva contribuiu para a 
saúde das famílias e, que as pessoas infectadas que fizeram uso dos 
remédios tradicionais em suas comunidades tiveram uma melhora nos 
sintomas. Claro, existem vários fatores que devem ser considerados para 
compreender a evolução de um paciente, como a carga viral, a resposta 
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do sistema imunológico, a genética do indivíduo, e a existência ou não de 
doenças pré-existentes. Em todo o caso, os exemplos já mencionados 
demonstram que, diante do abandono do Estado e da falta de garantias 
para acessar os serviços de saúde, as organizações de mulheres 
tomaram as rédeas das respostas à Covid-19 em suas comunidades 
através dos seus conhecimentos, contribuindo para o bem-estar de 
diversos grupos populacionais. 
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3.2  A sustentabilidade econômica das mulheres e 
suas comunidades

Como já mencionamos, quando uma empresa extrativista chega em 
um território costuma mudar as lógicas econômicas e de sustento 
locais. Primeiro porque se apropriam das terras onde a população 
do campo desenvolve suas atividades agrícolas ou turísticas, o que 
deixa as comunidades dependentes de atividades complementares ou 
indiretamente relacionadas aos projetos, como os serviços de limpeza das 
instalações, a alimentação dos funcionários ou a confecção e lavagem de 
roupa para os mesmos. Uma vez que o projeto extrativista termina, as 
empresas deixam as terras destruídas pelo uso de técnicas agressivas 
que impedem as comunidades de retomarem suas iniciativas produtivas. 
As empresas e os Estados têm mecanismos para gerar dependência 
das comunidades e isso se deve, em grande parte, pelo êxito do modelo 
extrativista.

Considerando os impactos econômicos causados pelas atividades 
extrativistas e o aumento da vulnerabilidade econômica por conta da 
pandemia, as iniciativas das organizações de mulheres ganham uma 
relevância especial ao garantir a sobrevivência e independência de suas 
comunidades com projetos sustentáveis e através de uma politização 
profunda do cotidiano. Por exemplo, a Associação Coletiva de Mulheres 
Empreendedoras e Solidárias de Tonacatepeque (Asociación Colectiva 
de Mujeres Emprendedoras y Solidarias de Tonacatepeque - ACOMEST), 
em El Salvador, tem buscado alternativas para que as mulheres de sua 
organização gerem renda

“Temos visto o que é empreender…uma parte oportunidade, 
de nos reinventarmos dentro da pandemia e mudarmos 
nossas modalidades, pois se fazemos bolos, empanadas 
para vender, temos que aprender a divulgar pelo 
WhatsApp, para que as pessoas saibam que existe, que 
podemos enviar a domicílio (...)” 

Outras organizações têm realizado ações similares, auto gestionando 
iniciativas coletivas para geração de renda e para manutenção do 
cuidado e aprendizado coletivos. Ainda que algumas iniciativas já 
estivessem em curso, se tornou especialmente importante durante a 
crise econômica desencadeada pela pandemia. Com a suspensão do 
trabalho informal, as restrições para o transporte de produtos agrícolas 
de pequenos produtores e a paralização das vendas de produtos como 
os artesanatos, as mulheres rurais tiveram que administrar mudanças 
importantes em suas formas de sustento, onde a solidariedade teve um 
papel fundamental.
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É, sem dúvida, um tipo de relação econômica que chama atenção, 
porque não se baseia nas lógicas de geração de lucro, nem está 
nas macro contas do Estado, mas que reforçam a solidariedade e a 
reciprocidade na vida cotidiana (Cusicanqui, 2018). Nesse sentido, é 
um tipo de trabalho com um pé no próprio sustento e o outro na busca 
por sustentabilidade e autonomia coletiva. É uma forma de sobreviver 
à margem da atenção do Estado.

A capacidade de desenvolver novas estratégias ou formas de gerar renda 
vem, no entanto, do aprendizado de lutas antigas que unem as iniciativas 
produtivas à defesa dos territórios. Nestes processos produtivos, as 
comunidades fortalecem sua organização, o que potencializa sua 
capacidade para decidir sobre seus territórios e garantir a sustentabilidade 
da vida neles.

Por exemplo, depois de mais de 20 anos de luta contra a mineração, as 
companheiras de Cajamarca, no Peru, combinam ações de resistência e 
protestos com iniciativas produtivas ligadas ao que elas denominam de 
“o resgate sensorial” ― o resgate de conhecimentos ancestrais sobre as 
qualidades curativas das plantas.

“(...) Vamos ensinar as pessoas a protegerem suas plantas, 
e além disso vamos gerar nossos próprios recursos, que 
não são muitos, mas ajudam. Porque às vezes as pessoas 
dizem “não, as defensoras, essas brigonas, essas que 
são contra o desenvolvimento das comunidades”, não?! 
Chamam a gente assim, né?! Dizem que assustamos as 
pessoas para que elas sejam contra o desenvolvimento 
das comunidades, porque a mineração é desenvolvimento”. 
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As companheiras iniciaram uma série de empreendimentos comerciais 
como a elaboração de óleos medicinais, tinturas, xaropes, sabões de 
ervas, entre outros produtos, para mostrar alternativas econômicas diante 
da dependência causada pelos projetos extrativistas. Estas atividades 
permitiram que continuassem contando com recursos econômicos 
coletivos e individuais por fora das redes econômicas da mineração. 
Além disso, contribuiu para a saúde comunitária em tempos de 
pandemia.

A busca por alternativas é adaptada às condições e recursos concretos 
de cada território. Em Zacate Grande, Honduras, as mulheres de 
ADEPZA promovem a recuperação das bordas costeiras através da 
pesca sustentável e orgânica de camarões e do turismo comunitário, sob 
a premissa de “não destruir o que existe, nem destruir a natureza”.

“(…) Nós dizemos que nossa luta é pelo território e pela 
recuperação das praias, não só de Zacate Grande, mas 
de todos que estão neste país, para que possam vir e 
aproveitá-lo e que as famílias possam gerar renda, ao 
oferecerem hospedagem ou alimentos.”

As propostas econômicas desenvolvidas pelas mulheres são 
pensadas a partir da realidade de suas comunidades, com uma visão 
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do beneficio coletivo e respeito à Mãe Terra. No departamento de Cauca, 
na Colômbia, o Movimento de Mulheres pela Vida de Cajibío (Movimiento 
de Mujeres por la Vida de Cajibío), uma aliança de mulheres indígenas, 
negras e do campo, busca proteger seus territórios e comunidades da 
violência do conflito armado e das disputas pela ampliação dos cultivos 
para o narcotráfico, o que tem gerado um ambiente de insegurança, 
violência, e escassez alimentar, que se intensificou durante a quarentena. 
Diante disso, as mulheres formaram um grupo de guardiãs das sementes 
que promove a soberania alimentar e a economia local. 

As “guardiãs das sementes” aprendem sobre as sementes nativas de 
suas regiões, compartilham conhecimentos e as protegem para evitar que 
desapareçam. O processo vai desde o plantio até a preparação de pratos 
típicos como uma forma de incentivar seu uso e consumo. Essas ações 
são uma forma de buscar a segurança e soberania alimentar fora das 
lógicas da indústria alimentícia. Além disso, pelo contexto que enfrentam, 
as mulheres também têm identificado medidas concretas de proteção 
e auto preservação para elas e seus territórios, como o fortalecimento 
de seguranças indígenas, do campo e de mulheres cimarronas que 
monitoram o que acontece no território.

Em Santo Tomás, município de El Salvador, onde os projetos de expansão 
urbana invadiram, usurparam terras agrícolas e retiraram fontes de água, 
as companheiras do MOMUJEST estão expandindo:  
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“(…) hortas agroecológicas em diferentes comunidades do 
município. Também estamos trabalhando em um centro 
experimental de florestas análogas (...) estamos reativando 
um viveiro que tínhamos abandonado (…) temos cultivos 
de hortaliças, de ervas aromáticas”. 

Por meio de experiências como a agroecologia e a silvicultura analógica 
(processo de reflorestamento e recuperação de florestas com um foco 
ecológico e alimentar, a partir das espécies nativas), as organizações 
de mulheres ensinam que é possível combinar alimentação saudável, 
fortalecimento da economia local e conservação dos ecossistemas. 
Essas formas de produção são também uma forma de vida, pois envolvem 
uma dedicação de tempo integral aos trabalhos do campo, respeitando 
os ritmos da natureza, diferente da produção agroindustrial, que tenta 
controlar e maximizar artificialmente os ciclos naturais. 

Nas alternativas econômicas propostas pelas mulheres, o sustento 
individual está ligado ao sustento familiar e comunitário, pois os 
compreendem como redes interconectadas que buscam o bem-estar 
coletivo. Diante destas alternativas, as defensoras buscam promover 
a autonomia das mulheres, não só em termos materiais, mas também 
no que diz respeito à tomada de decisões a partir de sua vontade e 
independência. 
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3.3 Mecanismos comunitários de comunicação

No contexto da pandemia, as comunidades relataram não ter recebido 
informação efetiva, de qualidade, adequada, nem culturalmente 
apropriada sobre os mecanismos de prevenção e assistência inicial 
à doença. Por isso, em muitas ocasiões os protocolos de cuidado, 
assistência e prevenção foram desenvolvidos por elas mesmas, com 
informação adequada para os seus contextos, sendo divulgada, 
principalmente, por meios de comunicação comunitários e alternativos. 

O Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras 
(Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
- COPINH) está há 28 anos lutando pela defesa dos direitos territoriais 
e ambientais. Uma de suas estratégias, já bastante consolidada, é a 
comunicação popular e comunitária, principalmente através de rádio. 
Durante a pandemia, o COPINH desenvolveu uma maneira de informar 
as comunidades:

“(...) preparamos parte do suporte para uma caixinha 
informativa, um material informativo que trabalhamos e 
se chama “A saúde em nossas mãos”, onde por parte da 
organização apresentamos questões bem básicas sobre 
o Coronavírus, as medidas que devem ser tomadas pelas 
comunidades, e replicamos através de pequenas pílulas 
de rádio”. 
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Neste caso, a informação difundida é um diálogo entre a medicina 
convencional e a medicina natural, oferecendo alternativas de cuidado 
inicial disponíveis para as comunidades. As companheiras do COPINH 
escutaram especialistas nos temas e fizeram o diálogo entre saberes. 
Já as companheiras da ADEPZA, também em Honduras, criaram um 
canal informativo de rádio com o intuito de reduzir o medo produzido pelo 
excesso de “desinformação” das redes sociais, e nos relataram que:
 

“a verdade é que tem aumentado a audiência que temos 
na rádio. Nós começamos com um processo de campanhas 
sobre conscientização do que é a Covid-19 e outra sobre a 
desinformação que chega até a gente, porque existe uma 
grande quantidade [de informação] sobre a doença nas 
redes sociais. Na mídia, começamos com essa campanha 
sobre não acreditar em toda informação que chega”.  

Pelo fluxo das pessoas voltando às comunidades após perder o trabalho 
nas cidades, os programas desenvolvidos pela ADEPZA também 
incluíram temas relacionados à “discriminação e estigmatização”, porque 
segundo as companheiras o medo afeta tanto ou mais que a doença 
propriamente dita. 
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As companheiras da Associação União Quilombola de Araçá/Cariacá, do 
município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, no Brasil, iniciaram 
um processo coletivo de solidariedade e informação através de boletins 
epidemiológicos de sua comunidade, onde informavam também o que 
é e como é transmitida a Covid-19, e como usar a medicina tradicional 
de forma preventiva. Os boletins foram distribuídos tanto nos quilombos, 
como nos assentamentos urbanos de pessoas que tinham saído dos seus 
territórios de origem. Este feito nos mostra as redes de solidariedade e 
conexão existentes acima dos limites geográficos.  

Em vários casos, as organizações de mulheres lideram iniciativas que 
não se restringem a difusão de informação, mas utilizam a informação 
como material para pesquisas de longo prazo. A organização A Outra 
Cooperativa (La Otra Cooperativa), na Guatemala, desenhou uma 
estratégia de comunicação e pesquisa participativa: 

“(...)temos feito ‘conversas’63 com outros coletivos onde 
temos compartilhado esse tipo de informações, temos 
feito pôsteres sobre cuidado e prevenção e isso tem nos 
ajudado bastante. Na pandemia, nós mulheres estamos 
fazendo uma pequena pesquisa sobre as mulheres 
organizadas, sobre suas diferentes formas de organização 
durante a pandemia a partir das suas casas, do lugar 
familiar…lideranças que têm empreendido alternativas 
muito bonitas. Estamos nesse processo de fazer um 
documentário que esperamos compartilhar”.

Neste caso, a estratégia desenvolvida para manter a comunidade 
informada parte da observação e sistematização de informações 
obtidas nas redes sociais, e da escuta das mulheres da comunidade. 
Além das campanhas de difusão de informação, essas aproximações 
da realidade concreta permitem que as organizações reúnam materiais 
para reconhecer o que acontece com as mulheres nesse contexto e 
assim desenvolver ações coletivas e de denúncia para responder aos 
problemas.

Nos contextos rurais, onde há pouca infraestrutura para conexão às redes 
de telefonia e de internet e, portanto, uma limitada apropriação dos meios 
digitais, o período de isolamento demandou que as mulheres tivessem 
que se relacionar com equipamentos e linguagens do mundo digital para 
manutenção do contato como organização e para que conseguissem 

63.- Forma coloquial de se referir a uma conversa ou reunião.
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acompanhar umas às outras a distância, assim como apoiar seus 
filhes com as aulas virtuais. As companheiras da ADIT, em El Salvador,  
contam que:

“entramos em um grande pânico, assim o apoio que temos 
tido, estando organizadas, é via WhatsApp, falando com 
as companheiras, nos falando, nos recomendando “tomei 
isso e foi bom para mim” e usando nossas plantas nativas, 
porque de repente, tivemos os sintomas psicológicos 
porque claro, estávamos assustadas, mas isso nos ajudou”.

Outras organizações também relataram o uso da tecnologia como 
ferramenta de atualização a respeito da evolução da pandemia, das 
necessidades de suas companheiras, de socialização de informação 
relevante e do acompanhamento mútuo a distância.  

De fato, uma coisa é o bombardeio de dados sem contexto, o 
compartilhamento de notas de caráter alarmista e a manipulação política 
dos meios de comunicação; outra muito diferente são as  demandas e 
necessidades concretas da população. Nesse contexto, as respostas 
adequadas das mulheres e de suas organizações que desenvolveram 
e implementaram mecanismos de informação contextualizados, nos 
permitem afirmar que contar com alternativas de comunicação 
independentes e adequadas é um fator essencial nos processos 
organizativos, e objetivamente na autogestão da saúde.
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3.4 Prevenção da contaminação e mecanismos 
comunitários de proteção do território

Além de respostas para proteger sua saúde, algumas comunidades 
protestaram por medidas de controle e vigilância autogestionadas. Foi o 
caso das mulheres da comunidade indígena Leco, ao norte da Amazônia 
boliviana que, diante da desatenção do governo e das atividades 
de mineração que continuaram operando em sua região em meio a 
pandemia, decidiram isolar seu território e iniciar um processo autônomo 
de vigilância. A virtude desta ação é que não existem medidas 
intimidatórias, mas sim aquelas que são resultado do consenso 
coletivo, pensando na proteção e na prevenção à contaminação. 
Uma ação similar se desenvolveu em Cajamarca – Peru, onde as Rondas 
Camponesas, por pedido e consenso, organizaram um sistema de 
vigilância de suas comunidades. O acompanhamento de quem circula no 
território permitiu que fossem reunidas evidências de que a empresa de 
mineração Quellaveco, pertencente a transnacional Anglo American64, 
estava violando as recomendações de quarentena estabelecidas pelo 
estado de emergência nacional.

Ações como as mencionadas questionam o caráter paternal e colonial 
das medidas assumidas pelos governos, que ignoraram os sistemas de 
gestão próprios das comunidades do campo, indígenas e negras, que são 
regidas por formas de organização próprias, baseadas em consensos e 
normas coletivas. 

64.- As rondas camponesas pararam um ônibus que transportava trabalhadores da mineração sem as 
medidas de biosegurança. Mais informações em: https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-
cajamarca-interpondran-denuncia-penal-a-empresa-minera-que-envio-trabajadores-desde-moquegua-
en-estado-de-emergencia-noticia-1253029  
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3.5  O cuidado coletivo65 e a sustentação  das 
resistências

As iniciativas de cuidado, bem-estar e saúde física, emocional e psicológica 
são parte da agenda de muitas organizações de mulheres e têm ocupado 
um lugar central nas apostas e processos organizativos das defensoras 
de território. Muitas das práticas estão relacionadas às possibilidades 
de estarem juntas, o que tem uma dimensão presencial e física muito 
importante para o acuerpamiento66. Com a falta de mobilidade por conta 
das quarentenas instaladas na maioria dos países da região, as mulheres 
sentiram falta dos espaços de cuidado, como relatam as companheiras 
da ADIT:

“[Antes da pandemia] conseguíamos nos ver, nos falar, 
precisávamos muito escutar umas às outras, compartilhar 
nossas questões e nos sentíamos em confiança no grupo. 
Era onde sabíamos que não seríamos julgadas, que íamos 
contar o que fosse e o que encontraríamos ali seriam 
conselhos e não palavras negativas, mas respiro, motivação, 
força... então é extremamente importante o autocuidado, 
o cuidado coletivo, muito necessário. Ainda mais nessa 
situação, é o momento que precisamos dessas atividades”.

65.- A partir do FAU AL entendemos o cuidado de forma ampla: é uma decisão e um conjunto de ações 
cotidianas, uma forma de relacionamento entre seres humanos, não humanos e com a terra. Expressa-se 
em diferentes dimensões, incluindo a física, a emocional, a espiritual e a digital, e se dá em diversos âmbi-
tos que são interdependentes: o pessoal, o coletivo, o familiar, o comunitário, o organizativo e na relação 
com a terra e o território. O cuidado, como uma forma de entender o mundo e estar nele e também como 
um conjunto de práticas, possibilita a sustentabilidade dos ativismos das defensoras dos territórios, seja 
em organizações de mulheres ou mistas. Por isso, sem dúvidas, afirmamos que as práticas de cuidado, em 
suas formas diversas, estão relacionadas com o cuidado da vida. 
66.- Adotamos a noção de acuerpamiento das companheiras indígenas e feministas comunitárias da 
Guatemala. O acuerpamiento é uma prática ancestral de solidariedade e cuidado coletivo que significa 
acompanhar umas às outras, estar próxima e ser apoio umas para outras, especialmente quando uma 
companheira ou organização sofre algum ataque ou sua situação requer uma ação coletiva de cuidado e 
proteção.
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Diferente dos espaços mistos, onde as mulheres relatam muitas vezes 
não se sentirem escutadas, os espaços de mulheres são construídos 
de momentos de diálogo e escuta entre pares. Portanto, servem para 
recuperar a confiança e a autoestima de forma coletiva, ao mesmo 
tempo que servem para contenção e suporte emocional nas diferentes 
situações de risco e violência que vivem em suas vidas pessoais ou pelo 
seu ativismo. 

Pela importância destes espaços de diálogo e escuta, as iniciativas 
de comunicação virtual se tornaram estratégias fundamentais de 
acompanhamento entre as mulheres desde o começo da pandemia. Essas 
estratégias foram complementadas com ações de acompanhamento 
presencial de mães solo e idosas, por exemplo, que enfrentaram maiores 
dificuldades.

As ações de defesa e proteção do território não estão isoladas de ações 
de prevenção ou enfrentamento à violência de gênero, de forma que o 
corpo é o primeiro território a ser cuidado e protegido. As práticas de 
cura da violência, casas de acolhimento, espaços de relaxamento, 
oficinas de acompanhamento psicossocial e emocional, campanhas 
de comunicação, oficinas de formação e construção de redes de 
solidariedade são exemplos de como as mulheres defensoras têm uma 
abordagem coletiva e tornam político o mais íntimo. A cura da violência 
inclui também a violência causada pelo extrativismo, tanto na terra como 
nos corpos, e suas consequências físicas, psicológicas e emocionais.

Essa visão integral do cuidado acolhe também a interdependência com 
o entorno natural e os elementos que o compõe através de uma relação 
profunda com seu território. No contexto das organizações do campo, 
negras e indígenas que fizeram parte desta pesquisa, a estreita relação 
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entre o cuidado com o entorno e o reconhecimento de outras formas de 
vida se refletem, por exemplo, nas formas de compreender e se relacionar 
com as doenças. 

No caso específico da pandemia, a partir da ontologia dos povos 
amazônicos da Bolívia que fazem parte da Coordenadora Nacional de 
Defesa dos Territórios Indígenas, Originários, Camponeses e Áreas 
Protegidas (Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - CONTIOCAP), a Covid-19 
é vista como o “visitante” para quem se deve fazer oferendas” (...) para 
que passe de banda ou se chegar, que não nos machuque tanto”.  Não 
se trata de negar a doença, mas reconhecer que ela existe e lidar não 
somente a partir do medo. Para permitir esse processo na comunidade, 
realizaram um ritual que tem a função de tirar o medo, para assim dialogar 
sobre o vírus a partir de outros olhares e se preparar para sua chegada. 

Assim como nos explicam as mulheres da organização Portas do Mundo 
(Puertas del Mundo), do povo Arhuaco da Colômbia, aprender a conviver 
com a doença neste caso tem significado, em suas palavras, iniciar “o 
autocuidado e dar certas retribuições ao território”. O cuidado é então 
interdependente e estendido a todo o território, e reflete as cosmovisões 
e crenças dos povos. As mulheres defendem seus direitos socioculturais 
através do fortalecimento da identidade e da relação ancestral com os 
territórios, recuperando as línguas, os conhecimentos des mais velhes, 
lugares sagrados e práticas tradicionais para o cuidado da terra e do 
corpo.
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O cuidado é uma forma 
de habitar e construir 

mundos possíveis, uma 
aposta pelo bem-viver que 
as defensoras colocam no 
centro dos seus ativismos.

 A partir de uma perspectiva que relaciona os atos mais elementares da vida 
com os grandes debates que nos reúnem para pensar uma sociedade em 
crise, da qual a pandemia é somente um sintoma, as mulheres defensoras 
de território nos convidam a pensar em uma mudança de paradigma. Elas 
nos ensinam que o cuidado coletivo da terra e dos corpos pode e deve ser 
transversal às formas de resistência e existência quando levam a espaços 
de debate público assuntos considerados pessoais, colocando sobre 
a mesa aspectos, no geral, não considerados em ações de incidência. 
Projetam as resistências para a permanência de suas comunidades e 
formas de vida quando envolvem pessoas jovens no cuidado do território 
e das relações comunitárias. Nos ensinam que a resistência pode ser 
mais humanizada quando politizam o cotidiano e afirmam o corpo como 
o primeiro território a ser defendido. Nos mostram que as lutas locais são 
expressões da micropolítica que, ao mesmo tempo, dialogam com as 
principais agendas globais de crise climática.

Todas essas iniciativas das mulheres defensoras dos 
territórios na região são um chamado à reflexão sobre 
novas formas de ativismo e resistência, assim como 
um questionamento do modelo que nos levou a uma 

crise sanitária, social, econômica e política. Aprender das 
histórias e propostas de vida das mulheres para pensar 

o presente e o futuro pode nos ensinar um caminho 
para pensar alternativas para construir a justiça 

ambiental e social; e como lidar de forma mais humana 
e cuidadosa com novas crises possíveis que venhamos a 

enfrentar como humanidade.
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