
Nós moldamos a biodiversidade 
através da agricultura, e ela 

também nos molda; a soberania 
alimentar e a saúde do meio 

ambiente dependem dela. 

“A soberania alimentar assegura que o direito de 
usar e gerir terras, territórios, água, sementes, 

animais e a biodiversidade esteja nas mãos 
daqueles que produzem os alimentos.”

Declaração de Nyéléni, 2007. 

Os camponeses 
dão vida à  

biodiversidade



Os seres humanos são 
parte da biodiversidade, 
a diversidade dos seres 
vivos
Como camponeses — mulheres e homens agricultores, criadores de pequenos animais, 
pastores, moradores da floresta, pescadores artesanais, povos indígenas e outros pequenos 
produtores de alimentos, rurais e urbanos — nós nos consideramos parte integrante da 
biodiversidade.

De acordo com muitas visões de mundo tradicionais, toda a natureza e o meio ambiente estão 
vivos; os seres humanos fazem parte da família dos seres vivos, não estão fora dela. Todas 
as criaturas vivas estão envolvidas numa relação milenar de interação mútua que molda a 
existência de todos num processo de coevolução. As práticas camponesas de desenvolvimento 
da biodiversidade são moldadas não só pelas necessidades materiais, mas também pelas 
crenças espirituais, pela cultura e pela emoção. 

Apesar das pressões associadas aos processos de modernização, a biodiversidade ainda 
prospera em muitos lugares onde as visões de mundo e as práticas tradicionais continuam 
sendo importantes. Em alguns lugares onde essas práticas se perderam, elas estão sendo 
recuperadas, e a biodiversidade está sendo recriada de novas formas.

Como fazemos parte da natureza, A FORMA COMO TRATAMOS OS OUTROS SERES 
VIVOS reflete a forma como tratamos a nós mesmos e o que pensamos sobre 
o que é ser humano. Se cuidarmos de nossos semelhantes, com eles podemos 
criar beleza, definir as nossas identidades, dar sabor e cores às nossas culturas. 
Com esses seres vivos, não só nos alimentamos, mas também construímos abrigo, 
criamos roupas, mantemo-nos aquecidos, curamos os 
doentes e proporcionamos um ambiente saudável para 
as abelhas, as minhocas, os micróbios  e os 
incontáveis seres vivos que mantêm a SAÚDE das 
nossas colheitas animais e solos e MANTÊM 
LIMPA a nossa água e o nosso ar.

“Eu vivo dela. Eu me alimento da Pachamama (Mãe Terra). A água que 
bebo e o ar que respiro vêm da Pachamama. Esta é a minha história. 
Aqui, ainda vivemos com dignidade, nós não apenas sobrevivemos.”

Membro da Frente de Mulheres Defensoras da Pachamama (Frente de 
Mujeres Defensoras de la Pachamama)

“A nossa História da Criação nos ensina que os primeiros Avós do 
nosso povo foram feitos a partir do milho branco e amarelo. O milho 

é sagrado para nós, porque nos conecta com nossos ancestrais. Ele 
alimenta o nosso espírito, além dos nossos corpos.” 

Juana Batz Puac, K’iche’ Maya, “guardiã dos dias” 

“A biodiversidade tem como base fundamental o 
reconhecimento da diversidade humana, a aceitação 
de que somos diferentes e de que cada povo e 
cada pessoa tem a liberdade de ser e de pensar. 
Visto desta forma, a biodiversidade não se limita à 
flora, à fauna, à terra, à água e aos ecossistemas; 
ela também envolve culturas, sistemas de produção, 
relações econômicas e humanas, formas de governo; 
essencialmente, ela é a liberdade.”  
3ª Conferência da Via Campesina, 2000
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“Afirmamos que não é possível conservar a 
diversidade animal sem proteger e fortalecer as 
comunidades locais que atualmente mantêm e 
nutrem essa diversidade... Defendemos um modo 
de vida que está profundamente ligado às nossas 
culturas e à nossa espiritualidade e que não visa 
apenas a produção...”  

Declaração de Wilderswil sobre a Diversidade Pecuária, 
organizada pelo Comitê Internacional de Planejamento 
para a Soberania Alimentar, 2007 

Ela melhora a saúde das pessoas e do planeta 
A biodiversidade é essencial para a sobrevivência e a saúde humana: quando a 
biodiversidade diminui, ocorrem desequilíbrios que ameaçam a saúde — tanto dos 
seres humanos como da natureza.  

Ela é o produto do nosso conhecimento e de direitos coletivos 
O enriquecimento da biodiversidade — através de intercâmbios entre pequenos 
agricultores, países e continentes — depende dos conhecimentos dos camponeses e 
dos direitos coletivos de acesso e controle sobre os territórios, a água, as sementes e a 
biodiversidade. 

Ela depende da liberdade de escolhermos nossos 
sistemas de suporte e culturas
O enriquecimento da biodiversidade depende da liberdade dos camponeses de escolher 
o sistema social, o sistema agrário e a sua cultura, valorizando-a de forma holística em 
contraposição aos “valores” econômicos impostos por um mercado “livre” que destrói as 
sementes camponesas, a biodiversidade e as liberdades culturais a elas associadas.

“As sementes são uma parte essencial da vida; 
são o resultado do trabalho coletivo de milhares 
de gerações de agricultores, desde a antiguidade. 
Eles criaram o grande arco-íris de cores, formas 
e sabores que chegaram às nossas mãos, para 
que possamos então transmiti-los às gerações 
futuras. Para os agricultores, os povos indígenas 
e os povos afro-colombianos, as sementes são 
a base de sua cultura e de seus sistemas de 
produção.“

Manifesto da Rede de Sementes Livres da  
Colômbia, 2012

O que a 
biodiversidade  
na alimentação e 
na agricultura 
significa para  
nós

Ela favorece a produção agroecológica
A biodiversidade é um pilar essencial nas estratégias camponesas de sobrevivência 
e de autonomia através da redução dos custos e riscos. Os sistemas camponeses 
de produção agroecológica têm cultivado, sustentado e desenvolvido milhões de 
variedades de culturas e árvores, raças de gado e diversos organismos aquáticos ao 
longo de milênios, em todo o mundo. Essas variedades alimentam populações  de 
polinizadores, predadores de pragas, organismos terrestres e aquáticos na superfície 
e no subsolo. 

Ela está interligada ao nosso conhecimento
A biodiversidade não se limita à diversidade de recursos genéticos, espécies e 
ecossistemas: ela inclui, essencialmente, os conhecimentos que levaram ao seu 
desenvolvimento e à sua utilização. Esses conhecimentos estão inseridos numa rede 
dinâmica de relações entre o homem  e a natureza, respondendo continuamente a 
novos problemas e encontrando novas soluções.  

Ela torna o meio ambiente mais resiliente 

Os ambientes ricos em biodiversidade são ecologicamente resilientes às mudanças 
climáticas e a outras ameaças, além de gerarem outros benefícios para o ambiente e as 
pessoas, como maior retenção de água no solo, menor erosão do solo, favorecendo a 
biodiversidade do solo, melhor polinização e a pureza da água e do ar.
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Hoje, a biodiversidade  

está ameaçada
O modelo industrial de produção e consumo
está destruindo rapidamente as sociedades rurais que  manejam a biodiversidade 
para a alimentação e a agricultura. 

Esse modelo utiliza monoculturas 
geneticamente uniformes de 
colheitas, gado e peixes, cada vez mais 
geneticamente modificadas, ao mesmo 
tempo em que tranca a diversidade 
nos bancos de genes. 

A apropriação ilegal de terras, da 
água e dos oceanos amplia a área 
usada por esse modelo de produção. 
Da mesma forma, a propagação dos 
agrocombustíveis e das plantações de 
celulose, a mineração e as grandes 
barragens ocupam os nossos territórios 
ricos em biodiversidade. 

O uso intensivo de pesticidas, 
herbicidas e fertilizantes 
químicos reduz ainda mais a 
biodiversidade e as funções dos 
ecossistemas. 

As mudanças climáticas, 
agravadas por esse modelo, geram 
novas pressões sobre a diversidade 
local das culturas e dos animais à 
medida que os padrões climáticos se 
modificam e novas pragas e doenças 
proliferam. 

Os sistemas de pesquisa industrial 
desse modelo desvalorizam e corroem os 
conhecimentos camponeses e indígenas, a 
capacidade de investigação local e a grande 
variedade de sistemas locais de inovação 
que promovem a biodiversidade. 

Os monopólios controlam as sementes 
industriais, os agroquímicos e os mercados 
de commodities industriais, pondo em risco 
a liberdade dos camponeses de ter acesso à 
biodiversidade e de utilizá-la.

Os Direitos de Propriedade Industrial 
e outras leis de proteção aos monopólios 
criminalizam os produtores 
camponeses que questionam o modelo 
industrial de produção e os seus efeitos.

As cadeias de commodities industriais consomem a biodiversidade 
Elas utilizam poucas variedades de culturas, raças de gado e 
espécies de peixes 
Suas monoculturas e agrotóxicos destroem a biodiversidade e os 
meios de vida das populações
Ao todo, 75% da diversidade dos cultivos já se perderam devido à produção industrial: das 7000 
cultivos utilizados nas redes alimentares camponesas, somente cerca de 150 são negociadas nas cadeias 
de commodities industriais; dentre elas, arroz, trigo, milho e batatas representam 60% das calorias no 
sistema alimentar industrial.

Perde-se uma raça de gado ao mês: das 40 espécies gado domesticadas por camponeses, a 
produção de gado comercial é dominada por quatro tipos de animal — vacas, porcos, ovelhas e cabras, 
além de aves.

A biodiversidade do solo, os polinizadores e as populações de predadores de pragas estão 
em declínio: bilhões de toneladas de solo e trilhões de insetos polinizadores são perdidos a cada ano. 

A produção camponesa, e a diversidade que ela cultiva, está ameaçada: na Europa, 3 
milhões de propriedades rurais desapareceram nos últimos 8 anos. 

As florestas, as zonas úmidas e os habitats “não manejados” estão desaparecendo rapidamente, 
reduzindo a diversidade dos alimentos “nativos” e os parentes silvestres das culturas. 

A pesca está entrando em colapso: 80% das populações de peixes do mundo são 
superexploradas ou já foram inteiramente exploradas. Das mais de 35.200 espécies marinhas, a pesca 
industrial se concentra em apenas cinco espécies. 

“As variedades vegetais estão se perdendo devido 
às práticas modernas. As mulheres tradicionalmente 
detiveram o conhecimento — estamos perdendo 
parte de nós mesmas, como mulheres, quando 
perdemos as nossas sementes e os conhecimentos 
que elas contêm. A perda da biodiversidade está 
ligada à perda da identidade e do conhecimento.”

Fórum Internacional de Agroecologia de Nyéléni, 
Relatório de Síntese, 2007

“Denunciamos a forma como 
os nossos Estados incentivam a 
disseminação dos transgênicos 
e seus derivados e a promoção 
da agricultura industrial, com 
todo o mal que isso tem causado 
e continua a causar ao meio 
ambiente, à saúde e às economias. 
Isso tem gerado uma enorme 
pressão sobre todos os nossos 
recursos: água, terra, energia e 
biodiversidade animal e vegetal.”  

4ª Feira de Sementes de Agricultores da 
África Ocidental, Djimini, Senegal, 2014

“Tanto a privatização como o 
confisco de recursos comuns pelo 
governo (“nacionalização”) têm 
efeitos dramáticos sobre a viabilidade 
global dos sistemas pastoris e do 
meio ambiente... Essas políticas e 
mudanças exacerbam a pobreza das 
populações e a erosão da diversidade 
biológica, forçam as pessoas a migrar 
e privam os nossos povos de sua base 
de subsistência, valores culturais, 
espiritualidade e dignidade.”

Declaração de Segóvia de Pastores 
Nômades e Transumantes, 2007
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As organizações 
camponesas estão se 
unindo em todo o mundo
A resistência camponesa em defesa da biodiversidade e da produção 
agroecológica é uma estratégia para a autonomia, para a defesa dos meios de vida e para a 
saúde; ela está no âmago da luta pela soberania alimentar. 

Ações coletivas de apoio ao uso e à regeneração dos nossos sistemas alimentares 
ecológicos e biodiversos, rejeitando o sistema de commodities industriais e os mecanismos 
que as protegem, são articuladas em nossos territórios e estão cada vez mais coordenadas ao 
nível regional e internacional. 

Os movimentos sociais apoiam ações coletivas e de 
resistência
Camponeses, pastores, pescadores artesanais, povos indígenas, povos da floresta, agricultores 
urbanos e outros pequenos produtores de alimentos estão organizados em movimentos sociais 
em todo o mundo. Eles promovem seus sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, sob 
controle local e coletivo, em face da expansão das monoculturas que destroem a biodiversidade 
e estão sob o controle de monopólios.

Os movimentos sociais, representando os produtores de alimentos do mundo em fóruns 
internacionais e o movimento internacional para a soberania alimentar, ganham força através 
de ações ao nível local, regional e internacional. Eles questionam a produção de commodities 
industriais e promovem o modelo camponês de produção e consumo, que atualmente alimenta 
a maioria das pessoas no mundo e sustenta o meio ambiente.

“Para os camponeses e outras pessoas que 
trabalham em áreas rurais, a relação com a Mãe 
Terra, seus territórios e águas constitui a base física, 
cultural e espiritual para a nossa existência. Temos 
a obrigação de manter esse relacionamento com 
a Mãe Terra para a sobrevivência das gerações 
futuras. Temos o prazer de assumir o nosso papel 
como seus protetores”.

Declaração conjunta: 2ª sessão do grupo de trabalho 
intergovernamental aberto para uma declaração da ONU 
sobre os direitos dos camponeses, 2015

COMO DAMOS VIDA À 
BIODIVERSIDADE  
Vivemos em inúmeras sociedades diversas, em quase todos 
os ecossistemas da Terra. Usando os nossos próprios métodos, 
ferramentas e práticas habituais, em abordagens que abraçam os 
direitos coletivos, a gestão dinâmica da biodiversidade na superfície, 
no subsolo e nas águas, temos desenvolvido sistemas de produção que 
coevoluíram conosco ao longo de milênios.

Trabalhando com a natureza, no âmbito da soberania alimentar e de nossas ações 
interligadas de produção, inovação, resistência e protesto, continuamos 
a dar vida à biodiversidade para a alimentação e a agricultura. Para isso, usamos o 
nosso modelo de produção ecológico e biodiverso, produzindo e processando alimentos 
localmente e vendendo-os nos mercados locais. Conectando os que produzem com os 
que comem. Também estamos reivindicando os nossos territórios e assegurando o nosso 
acesso a sementes, raças de animais, peixes alevinos e à biodiversidade em geral. A nossa 
pesquisa inovadora, co-desenvolvendo conhecimentos junto com especialistas, enriquece 
a biodiversidade. Também estamos promovendo ativamente a nossa abordagem em 
fóruns políticos. Estes esforços estão resumidos nas próximas páginas.
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“Temos que acabar com o modelo agrícola 
imposto pelas grandes empresas do 
agronegócio, apoiado pelo capital financeiro 
internacional e baseado em monocultivos 
geneticamente modificadas, no uso intensivo 
de agrotóxicos e na expulsão de camponeses 
do campo, que é o principal responsável pelas 
crises alimentar, climática, energética e de 
urbanização.”  

Declaração final do 6º Congresso CLOC-Via 
Campesina, 2015

“Defendemos os nossos direitos humanos e de 
pesca, como pescadores do mundo protegemos 
os nossos meios de vida, buscamos a justiça social 
para as comunidades de pescadores, preservamos e 
promovemos a cultura das comunidades de pesca 
de todo o mundo, afirmamos que a água é a fonte 
de toda a vida e nos comprometemos a sustentar 
a pesca e todos os recursos aquáticos para as 
gerações presentes e futuras.” 

Documento fundador do Fórum Mundial dos Povos 
Pescadores, 1997
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“Os sistemas camponeses para redescobrir, 
revalorizar, conservar e trocar sementes, 
associados à adaptação local através da seleção e 
reprodução nos campos dos agricultores, mantêm 
e enriquecem a biodiversidade genética que 
sustenta os sistemas alimentares mundiais e nos 
dá a capacidade e a flexibilidade necessária para 
trabalhar em diversos ambientes e fazer frente às 
mudanças climáticas e à fome no mundo.”

Declaração das Sementes de Bali, 2011



Estimulando o nosso 
modelo interligado de 
produção e consumo 
Nós produzimos alimentos para a maioria das pessoas no mundo, principalmente 
ao nível local. Continuamos a construir os nossos modelos interligados de 
produção e consumo de alimentos biodiversos e saudáveis em áreas rurais e 
urbanas, incluindo a produção camponesa, o pastoreio, a pesca artesanal e o 
extrativismo.  

O nosso modelo ecológico e biodiverso 
de produção de alimentos nutritivos, 
distribuídos principalmente ao nível local, 
e depois para as pessoas e mercados 
mais distantes, é o que alimenta a maior 
parte da população mundial. 

O nosso modelo responde às 
necessidades das pessoas, e não às 
exigências de mercados distantes. 

O nosso modelo é flexível e pode se 
adaptar a pressões externas, como as 
mudanças climáticas, ao contrário da 
produção industrial de commodities, que 
também é uma das principais causas das 
mudanças climáticas. 

O nosso modelo de produção e consumo 
sustenta as pessoas e o planeta.

Conectando diretamente 
os que cultivam com os 
que comem 
Os camponeses, especialmente as mulheres, produzem alimentos frescos e 
processados para sistemas alimentares autônomos e redes alimentares locais 
atendidas por mercados locais, e às vezes internacionais. Da mesma forma, geram 
outros produtos da biodiversidade, como forragem, fibras, materiais de construção 
e combustível. O abastecimento e processamento local reforçam as economias 
locais. Quando os mercados locais apoiam a biodiversidade, os produtores 
camponeses conseguem vender uma maior diversidade de plantas e animais 
cultivados e nativos, conservados localmente.

As cores das alpacas nos Andes
Os criadores indígenas de alpacas reconhecem 11 cores de lã de alpaca, algumas 
delas importantes por razões cerimoniais. As alpacas coloridas estão bem adaptadas 
às condições locais, mas os rebanhos atuais são dominados por alpacas brancas, cuja 
fibra mais fina é vendida a preços mais altos no mercado, orientado para a manufatura 
em grande escala. Porém, esses animais são mais vulneráveis a doenças. Reviver as 
raças coloridas, mais resistentes e adaptadas às condições locais, significa valorizar o 
conhecimento local, que está profundamente enraizado na cultura e nos valores locais

Mercados da África Ocidental
A COFERSA (Convergência de Mulheres Rurais para a Soberania Alimentar) é uma 
organização que reúne 36 cooperativas de mulheres rurais em seis regiões do Mali. 
A COFERSA oferece apoio conectando-as aos mercados locais e processando seus 
produtos, como o painço e frutas semi domesticadas, dentre outros. Isso favorece a 
produção agroecológica e promove a soberania alimentar. Desde 2009, a cooperativa 
as ajuda a se organizar para recuperar sua biodiversidade e seus conhecimentos no 
enriquecimento das sementes camponesas. A COFERSA é membro do Comitê de 
Sementes Camponesas da África Ocidental (COASP).

“As práticas produtivas da agroecologia (como 
o policultivo, a pesca tradicional e o pastoreio 
nômade, a integração de cultivos, árvores, 
animais e peixes, adubo, compostagem, 
sementes e raças de animais locais) se baseiam 
em princípios ecológicos como cultivar a 
vida no solo, reciclar os nutrientes, gerir a 
biodiversidade de forma dinâmica e conservar 
energia em todas as escalas.”

Declaração do Fórum Internacional de Agroecologia, 
2015

“Escolher cuidadosamente a sua comida é um ato 
de resistência e um gesto de solidariedade com as 
mulheres e homens agricultores que renovam as 
sementes camponesas.” 

Declaração da conferência internacional “Semeie a sua 
resistência: sementes de agricultores para alimentar a 

população”, 2015 

“Promover e apoiar a  
produção e a colheita ecológica, biodiversa e rica em 
conhecimentos, principalmente para os mercados 
locais, em pequenas propriedades camponesas e 
familiares, a aquacultura e pesca em rios e lagos e as 
terras de pastoreio.” 

Propostas das OSCs para as Políticas e Ações para Erradicar 
a Fome e a Desnutrição, 2009

“Acabar com o poder da grande indústria alimentar. 
Estabelecer a alimentação como um direito 
constitucional. Construir a soberania alimentar 
de “baixo para cima”, com base na agricultura de 
pequena escala e na agroecologia, e não na agricultura 
industrial... Acreditamos que os pequenos agricultores, as 
cooperativas e os mercados comunitários, como parte da 
economia solidária, podem alimentar o nosso povo.” 

Declaração da Campanha Sul-Africana para a Soberania 
Alimentar, 2015
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Recuperando o acesso 
aos nossos territórios — 
terras e águas  
Estamos garantindo o acesso seguro aos nossos territórios por meio de ações diretas, 
da reforma agrária, de zonas de pesca exclusivas, de rotas migratórias seguras. A nossa 
capacidade de sustentar a biodiversidade acima e abaixo do solo e nas águas depende disso. 

Proteção à pesca sustentável em pequena escala
“...dando aos pescadores em pequena escala acesso exclusivo aos recursos, para que eles 
possam pescar de forma sustentável; reservando as zonas costeiras e a plataforma continental 
para as atividades de pesca em pequena escala, definindo claramente a legislação, e protegendo-
as de forma eficaz contra as incursões dos pesqueiros de arrasto; “

Extraído da declaração aos governos da Confederação Africana das Organizações Profissionais 
de Pesca Artesanal, Abidjan, Costa do Marfim, 2014  

Manter abertas as rotas migratórias 
“A resistência das organizações pastoris à apropriação ilegal de terras muitas vezes está centrada 
na importância de assegurar a mobilidade através das fronteiras e nas rotas de migração 
tradicionais, a fim de manter o acesso e o uso de terras e territórios.”

Declaração da Convergência Global das Lutas pela Terra e pela Água, Fórum Social Mundial, 
Tunes, 2015 

“Acreditamos que o acesso e o controle da terra e 
da água pelos povos é essencial para a paz, para 
interromper as mudanças climáticas e para cumprir 
com os direitos humanos fundamentais, garantindo 
uma vida digna para todos. A distribuição 
igualitária da terra e da água e a igualdade de 
gênero são fundamentais para a nossa visão da 
soberania alimentar, baseada na agroecologia, 
nos sistemas alimentares locais, na biodiversidade, 
no controle das nossas sementes e no respeito aos 
ciclos naturais da água.”

Declaration of the Global Convergence of Land and 
Water Struggles, World Social Forum, Tunis, 2015

Exercendo o controle 
coletivo sobre as nossas 
sementes e outras formas 
de biodiversidade
As nossas diversas sementes, animais, peixes e outras formas de biodiversidade 
são a base da soberania alimentar. O acesso a esses recursos é um direito 
inalienável dos camponeses. As sementes camponesas são a nossa base comum 
de resistência.  

Redes de sementes na Europa
Nos países industrializados, a pressão para 
o uso de OGMs criou um movimento para 
reviver as sementes camponesas. Desde 
2003, a ‘Rede Francesa de Sementes 
Camponesas (Réseau Semences Paysannes 
– RSP) reúne uma grande diversidade de 
coletivos e pessoas que preservam sementes 
camponesas em campos, pomares, 
vinhedos e hortos. A RSP é cofundadora 
da Coordenação Europeia “Vamos libertar 
a diversidade!” (EC-LLD), que discute as 
posições das redes nacionais e desenvolve 
ações comuns com outras organizações na 
Europa.

Bancos comunitários de 
sementes no Brasil
No Brasil, desde a década de 1970, 
bancos de sementes camponesas 
garantem a autonomia dos camponeses 
em relação à disponibilidade de sementes 
nas regiões semiáridas. A Rede de Bancos 
de Sementes Comunitários do Estado 
da Paraíba, no Nordeste do Brasil, tem 
161 bancos de sementes comunitários 
que envolvem 3000 famílias. Em 2015, o 
governo brasileiro apoiou a criação de 640 
bancos de sementes comunitários na região, 
em parceria com a Articulação do Semiárido 
Brasileiro (ASA), uma coligação nacional que 
abarca milhares de organizações de base.

Os camponeses de todo o mundo estão 
desenvolvendo “casas de sementes” e 
bancos de sementes locais, apoiando 
as redes camponesas de sementes, 
organizando feiras de sementes e 
mantendo diversas raças de animais. 

“As sementes têm um lugar especial na luta pela 
soberania alimentar. Esses pequenos grãos são a 
base para o futuro. Eles definem, a cada ciclo de 
vida, os tipos de alimento que as pessoas comem, 
a forma como são cultivados e as pessoas que 
os cultivam. As sementes também são como um 
barco que carrega o passado, a visão acumulada, 
os conhecimentos e práticas de comunidades 
camponesas e agrícolas de todo o mundo.”

La Via Campesina, Nossas Sementes, Nosso Futuro 
(2013)
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Promovendo a pesquisa que 
enriquece a biodiversidade 
A nossa pesquisa e desenvolvimento tecnológico respeita os direitos coletivos e promove  o 
desenvolvimento de diversos conhecimentos, com o apoio de pesquisadores. Através da gestão comunitária, 
os agricultores camponeses estão regenerando os ambientes produtivos, como os manguezais, os sistemas 
agroflorestais e o pastoreio nômade. Estamos desenvolvendo inovações locais e novas “ferramentas”, 
como o melhoramento vegetal evolutivo e participativo, as Escolas de Campo Agrícolas, a diversificação do 
gado produzido localmente em pequena escala e as artes de pesca sustentável em pequena escala. 

Rejeição aos OGMs na África Ocidental
Por mais de uma década, os camponeses da África Ocidental têm expressado persistentemente sua oposição 
à introdução de OGMs em seus campos e em sua dieta. No Mali, os júris cidadãos, compostos por mulheres e 
homens agricultores, que discutiram o futuro da agricultura em 2006 e a democratização da pesquisa em 2010, 
já rejeitaram categoricamente a tecnologia transgênica para a agricultura. Em 2015, milhares de representantes 
da sociedade civil de Burkina Faso participaram de uma marcha em Ouagadougou para defender a soberania 
alimentar contra os transgênicos da Monsanto, e o mesmo foi feito pela organização Soberania Alimentar de 
Gana, em Acra. 

Melhoramento vegetal evolutivo no Irã
A pesquisa participativa no Irã levou à adoção em grande escala de uma estratégia para aumentar rapidamente 
a biodiversidade na produção agrícola: o melhoramento vegetal evolutivo. Os agricultores cultivam misturas 
muito diversas de centenas, ou até mesmo milhares de variedades/populações distintas, permitindo que 
evoluam e se adaptem às condições locais. Essas populações evolutivas são desenvolvidasem bancos de genes 
nas terras dos próprios agricultores.

Inclusão dos camponeses na 
formulação de políticas 
Em fóruns e processos democráticos, podemos questionar e começar a corrigir 
os desequilíbrios de poder que servem aos interesses dos monopólios e que 
ameaçam a biodiversidade e os meios de vida camponeses. Nós participamos de 
muitos fóruns internacionais que tratam da governança dos recursos genéticos 
e da biodiversidade, mas apenas como observadores, apesar de sermos aqueles 
que dão vida à biodiversidade. O Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA) é 
mais democrático e serve como um bom exemplo.

Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA)
O CSA é um comitê da ONU encarregado da governança global da segurança alimentar. 
Desde a sua renovação em 2009, as organizações camponesas e movimentos sociais têm 
voz igual à dos governos no CSA. O Mecanismo da Sociedade Civil do CSA, dominado 
pelos movimentos sociais, contribui para a definição das pautas. Um dos desafios do CSA 
é abordar questões ligadas à biodiversidade e à agroecologia e avaliar as contribuições 
para a segurança alimentar feitas pela ONU e por outros fóruns ligados à gestão dos 
recursos genéticos, à biodiversidade e a questões relacionadas.

“Queremos que os produtores locais de 
alimentos estejam no centro de um processo 
de tomada de decisões participativo e inclusivo. 
Precisamos defender os direitos coletivos, 
mudar as leis e as políticas discriminatórias e 
desenvolver novos quadros legais que respeitem 
e protejam os direitos dos agricultores de 
usar, guardar, trocar e vender sementes e 
raças de animais, recolocando o controle da 
biodiversidade e o conhecimento nas mãos dos 
camponeses. As políticas precisam valorizar os 
conhecimentos locais e nos dar a oportunidade de 
compartilhar nossos conhecimentos.”

Relatório do Fórum Internacional de Agroecologia, 
Nyéléni, 2015

“Enquanto não proibirem todas as patentes oriundas 
da biopirataria, enquanto os agricultores não tiverem 
o direito de guardar, usar, trocar e vender sementes 
de suas próprias colheitas, não vamos colaborar 
com a pesquisa e os bancos de genes que servem às 
multinacionais das sementes.”

Mensagem de 136 organizações de agricultores, redes 
de sementes, movimentos sociais e outras organizações 
da sociedade civil, ao Tratado Internacional de 
Sementes ( TIRFAA), 2015

“A agroecologia é desenvolvida 
através de nossa própria 
inovação, pesquisa, seleção e 
enriquecimento de cultivos e 
animais.”

Declaração do Fórum  
Internacional de Agroecologia, 
Nyéléni, 2015

“Encorajamos os pesquisadores 
a centrar sua investigação na 
promoção de sementes tradicionais 
locais, em vez de variedades 
geneticamente modificadas.”

Espaço Cidadão para uma discussão 
democrática sobre OGMs e o futuro  

da agricultura no Mali. Sikasso,  
Mali, 2006.
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 Existem cópias desta publicação em Árabe,  
Inglês, Francês, Português e Espanhol, juntamente com os créditos das fotos e com o documento em 

inglês, que contém todas as referências: www.foodsovereignty.org/biodiversity 

Esta publicação contribui para aumentar a conscientização sobre a importância da biodiversidade para 
a alimentação e a agricultura e para o processo de preparação do primeiro Relatório sobre o Estado 

da Biodiversidade no Mundo, conduzido pela Comissão de Recursos Genéticos para a Alimentação e a 
Agricultura: www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/sowbfa/es

Este documento se baseia num relatório preparado por Bob Brac de la Perrière (BEDE), Angela Cordeiro,  
Patrick Mulvany e Maryam Rahmanian em nome do Grupo de Trabalho da Biodiversidade Agrícola do CIP para a Soberania Alimentar.  
Os autores agradecem o programa agrobiodiversity@knowledged e a rede Agricultural Biodiversity Community (abc), financiada por 
Oxfam Novib e Hivos, por apoiarem a produção deste documento, mas são inteiramente responsáveis por seu conteúdo.

OS CAMPONESES ENRIQUECEM A 
BIODIVERSIDADE NO QUADRO DA 
SOBERANIA ALIMENTAR
Respeitando os direitos coletivos das mulheres e homens que usam, mantêm e enriquecem a 
biodiversidade camponesa para a alimentação e a agricultura, vamos lutar para:

Fortalecer e promover a gestão dinâmica 
da nossa biodiversidade, com base em princípios 
ecológicos e nos direitos coletivos sobre os 
conhecimentos, recursos e territórios.

Transformar a pesquisa, 
reformulando-a pela ação dos camponeses para o 
desenvolvimento de conhecimentos diversos, que 
não devem ser patenteados.

Realizar ações que garantam os direitos 
coletivos dos camponeses e dos povos indígenas de 
usar, trocar, enriquecer, selecionar e vender suas 
sementes, raças de animais e peixes alevinos.

Reforçar as nossas redes alimentares rurais-
urbanas interligadas e coletivas e os mercados 
locais, de modo a sustentar a biodiversidade 
nos nossos territórios e alimentar a maioria da 
população.


