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O mundo inteiro experimentou uma das mudanças mais radicais da sua história moderna com a
crise provocada pela Covid-19. A agricultura não foi exceção, mas o impacto foi diferenciado na
vida das mulheres e dos homens rurais. Neste panorama desafiador, o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA) abriu uma plataforma virtual para ouvir as vozes das
mulheres rurais de toda América Latina e do Caribe. Necessário e oportuno, esse espaço levou à
constatação de que as mulheres rurais, hoje mais que nunca, devem ser o foco de atenção de
políticas nacionais e internacionais.

Diante disso, o IICA convocou especialistas nos temas de gênero e mulheres rurais para
participar do processo e, em conjunto, identificar as principais demandas e os interesses
estratégicos das mulheres rurais. Partindo daí, a tarefa do IICA é formular recomendações para
que os seus países membros e, quem sabe, outros organismos de cooperação internacional
atendam adequadamente às suas realidades. A prioridade dessas ações é tamanha que não é
apenas a sobrevivência e o bem-estar da população rural que estão em jogo, pois se trata de
garantir a segurança alimentar do nosso continente. Se as mulheres produzirem nas mesmas
condições que os homens rurais, a fome poderá ter uma redução entre 12% e 17%. No mundo,
elas representam 43% da mão de obra agrícola (IICA, Lutadoras, 2019).

A iniciativa dos foros virtuais com mulheres rurais demonstrou a importância de que elas
disponham de espaços de participação na agenda internacional para que as especificidades da
sua participação na agricultura e nos seus encadeamentos se manifestem claramente. Dessa
forma, é importante que as ações para a construção do que está sendo chamado de “a nova
normalidade” assegurem às mulheres condições de equidade e igualdade. Desde já, devemos
delinear com determinação uma “nova normalidade includente e igualitária”, que nos permita
corrigir os hiatos que vêm se alargando diante do nosso olhar atônito. Até agora, as políticas de
desenvolvimento rural têm promovido a produtividade, a eficiência, a diversificação produtiva e a
presença cada vez maior dos produtos agropecuários e dos seus derivados nos mercados
nacionais e internacionais. Além disso, existe um consenso mundial em torno da invisibilização da
contribuição das mulheres produtoras para a segurança alimentar e para a necessidade de que
contem com recursos produtivos semelhantes aos dos homens.
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As estimativas oficiais indicam que, se as produtoras rurais tiverem o mesmo acesso que os
homens rurais aos recursos produtivos e financeiros, o rendimento dos seus cultivos crescerá
entre 20% e 30%. Na América Latina e no Caribe, as mulheres rurais somam 58 milhões, sendo
que 17 milhões delas são registradas como economicamente ativas e apenas 4,5 milhões
consideradas como produtoras agrícolas. As mulheres em zonas rurais têm os piores índices de
emprego e de acesso aos serviços básicos e predominam em trabalhos informais, de baixa
qualidade e de menor remuneração. As jovens trabalham mais horas no total, mas têm menos
horas remuneradas e não costumam contar com renda própria, o que as torna mais dependentes
dos pais, dos irmãos ou do casal. Isso deriva em muitos casos para situações de abuso e controle
e para outras expressões de violência.

O IICA, consciente da importância da agricultura no nível mundial e das repercussões do fato de
que metade da população não dispõe dos insumos de que precisa, promove o enfoque de
gênero no seu trabalho e no dos seus países membros, ciente de que a agricultura do futuro só
poderá ser construída sobre a base de equidade entre mulheres e homens. O ano de 2020
marcou uma mudança total para a agricultura, a economia e a sociedade em geral devido à
pandemia da Covid-19. Entre os efeitos dessa pandemia, destaca-se a exacerbação das
desigualdades e vulnerabilidades já existentes em múltiplos âmbitos e setores. As desigualdades
e os hiatos de gênero não foram exceção

As Nações Unidas afirmaram que “a vulnerabilidade diante da crise socioeconômica derivada da
Covid-19 na América Latina e no Caribe se exacerba por se tratar da região com os maiores
níveis de desigualdade. A pobreza também tem dimensões de gênero. Se em 2002 o índice de
feminidade dos lares em situação de pobreza era de 105 mulheres para 100 homens, em 2017
esse valor passou para 113 mulheres para 100 homens. A pobreza extrema das mulheres também
aumentou no mesmo período, subindo de 108 mulheres para 100 homens em 2002 para 116
mulheres para 100 homens em 2017 (CEPAL, 2019)". (PNUD, Gênero e Covid. 2020.)
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Um dos pontos levantados pelas mulheres rurais palestrantes das
cinco regiões da ALC é a necessidade de se dispor de conexão
de internet, que, no contexto da pandemia, é essencial para
múltiplos propósitos. Muitas delas consideraram que as zonas
rurais devem ser dotadas de banda larga para se mitigar a
intensificação do hiato digital nesse contexto. Alguns usos estão
ligados às suas necessidades práticas, como apoiar a educação
virtual dos filhos que é limitada pela falta de acesso à internet.
Mas a principal necessidade estratégica das mulheres rurais em
relação à tecnologia digital é a possibilidade de ganharem
acesso a serviços técnicos e financeiros, o que lhes é negado
também pela pouca familiaridade que têm com as tecnologias
justamente pela ausência de internet

Nos diferentes foros de mulheres rurais das regiões Caribe, Sul, Andina, Norte e América Central,
as líderes colocaram em discussão os principais impactos da pandemia da Covid-19 nas suas
vidas. Segue uma apresentação dos impactos em torno dos quais houve consenso geral.

2. Principais impactos da Covid-19 nas mulheres rurais

2.1. Aprofundamento do hiato digital

O fechamento de fronteiras e a paralisação parcial dos mercados
repercutiram pesadamente nas possibilidades de as mulheres
rurais gerarem renda. As produtoras de alimentos e de artigos
artesanais, bem como as empreendedoras turísticas, enfrentam a
impossibilidade de colocar os seus produtos ou de oferecer os
seus serviços e atividades geradoras de renda.

As organizações de produtores e produtoras estão praticamente
inativas devido às diretrizes sanitárias que paralisaram a logística
da colheita, do armazenamento, da distribuição e da
comercialização dos produtos. Além da redução da demanda por
alimentos, produtos artesanais ou serviços turísticos, as mulheres
expuseram, de maneira recorrente, que os seus produtos têm
sido rejeitados pelo temor de que estejam contaminados pelo
vírus SARS Cov-2.

2.2. Acesso a mercados
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Outro elemento que reforça o hiato entre mulheres e homens são
os afazeres domésticos, pois são elas que a eles dedicam mais
horas, cuidando de múltiplas e diversas atividades como o
abastecimento de água e energia, a preparação da comida, a
limpeza, a atenção aos filhos e aos idosos ou pessoas com
deficiência.

A escassez de tempo das mulheres pela multiplicidade de
atividades que devem executar, muitas delas não remuneradas
nem reconhecidas social ou economicamente, reduzindo a sua
possibilidade de participar de espaços estratégicos ou de desfrutar
de momentos de lazer, aumentou sobremaneira nessa crise
sanitária

As mulheres indicam que a pandemia da Covid-19 aumentou o
número de horas que dedicam aos cuidados domésticos, em
grande parte também devido às normas de higiene que as
autoridades de saúde estabeleceram – que nem sempre podem
ser cumpridas, dada a escassez de água de algumas comunidades.
Isso acarreta sérias implicações para a continuidade do trabalho
que vinham realizando na produção ou comercialização.

Outro efeito do confinamento indicado pelas mulheres rurais é a
dificuldade maior que as mulheres enfrentam para se deslocar
para centros urbanos ou suburbanos para realizar transações
bancárias, saques de dinheiro para a compra de insumos ou
pedido de créditos para essa finalidade.

As estatísticas indicam que as mulheres rurais recebem somente
10% dos créditos outorgados ao setor, nível de financiamento que,
no ambiente da pandemia, se torna realmente crítico para a sua
condição de produtoras e empreendedoras, sem se falar do
efeito para a segurança alimentar de suas famílias, comunidades e
países.

2.3. Diminuição de serviços financeiros

2.4. Concentração dos afazeres domésticos
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Os fatores acima indicados têm sérias consequências para o
acesso das mulheres rurais a benefícios, o que reduziu a sua
autonomia econômica e financeira. A pandemia da Covid-19
significou a perda de seus empregos, a contração da produção
agrícola, a diminuição da demanda por alimentos e serviços rurais,
o que, entre outros fatores, reduziu a sua renda, capacidade de
mobilização, interação e intercâmbio nos espaços de que
participam e que contribuem para a sua autonomia organizacional
e econômica. As consequências já mencionadas da convivência
em confinamento se somam e reforçam a subordinação das
mulheres rurais.

Existe a percepção da violência contra as mulheres como uma
situação vivida pelas mulheres das zonas urbanas. Todavia, o
arraigamento dos estereótipos de gênero no campo faz da
violência uma prática do exercício de poder masculino que coloca
as mulheres em situação de desvantagem. O confinamento pela
Covid-19 trouxe consequências lamentáveis para a segurança das
mulheres, crianças e adolescentes rurais no seio das suas famílias,
pois os agressores passaram a permanecer muito mais tempo em
casa. Às frustrações geradas pela pandemia soma-se ainda a
impossibilidade de pedir proteção – nos casos em que esse
serviço exista – ou receber atendimento médico ou psicológico, o
que fez os números da violência se multiplicar na região da ALC.

2.5. A violência de gênero

2.6. Perda de autonomia

As palestrantes expressaram que as respostas dos governos
chegam tarde, quando chegam, o que deve ser corrigido com o
reconhecimento da participação das mulheres rurais nas diferentes
áreas das economias rurais e dos seus encadeamentos. Como se
indicou neste documento, prevalece fortemente em muitas
comunidades e instituições rurais a definição das mulheres rurais
como “esposas ou ajudantes”, estereótipo que impede o
reconhecimento do seu papel de trabalhadoras, produtoras,
empreendedoras etc. 

2.7. Invisibilização da contribuição das mulheres para a segurança alimentar
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Como a escassez de tempo das mulheres é uma das principais desigualdades que deve ser
abordada, elas recomendam que a atividade doméstica não seja considerada como coisa
natural, mas transformada em um tema central a ser abordado nas políticas públicas e nas
ações de cooperação com vistas a se democratizar as sociedades pós-pandemia. Esta época
de confinamento é um contexto apropriado para as instituições promoverem a participação
dos homens em atividades domésticas e de cuidado. A democratização dos afazeres
domésticos contribui para a qualidade do tempo das mulheres e para novas masculinidades
nos homens rurais.

Parte da dinâmica dos foros virtuais realizados com mulheres rurais das cinco regiões da América
Latina e do Caribe foram recomendações de políticas e ações que se devem empreender para
assegurar a equidade entre mulheres e homens rurais.Existe um claro consenso em torno do fato
de que a pandemia da Covid-19 mostrou e aprofundou as desigualdades já existentes, entre as
quais as desigualdades de gênero. São múltiplas as interseções em jogo, como etnia, idade etc.,
que mostram que as políticas públicas e as ações de cooperação devem mudar o seu antigo
foco e voltar-se para os seus impactos diferenciados. Este é o panorama que deve ser
observado e entendido pelos governos e pelas organizações para a formulação de políticas
voltadas para as mulheres como o primeiro passo para solucionar os impactos dessa crise em
cada economia. Sem se considerar as mulheres, a juventude e a infância nas suas diversidades, a
participação delas na produção de alimentos e nos aspectos que a pandemia evidenciou serem
falhas graves preexistentes não terá como continuar. Isso significa que, se as políticas públicas
não levarem isso em consideração, a contribuição das mulheres para a segurança alimentar do
mundo, ameaçada já antes da pandemia, será uma das perdas mais lamentáveis e de piores
consequências para a sociedade pós-Covid-19.

3. Recomendações propostas pelas mulheres rurais

3.1. Democratização dos cuidados domésticos

A desigualdade incide na produtividade e na inovação. A sociedade pós-Covid-19 deve
mudar os paradigmas e promover a equidade e a igualdade, pois estas geram eficiência e
eficácia. Uma das principais rotas a ser seguida indicada pelas mulheres rurais é “repensar o
modelo agrícola e de negócios”, o que inclui práticas criativas, agroecologia, bioeconomia,
auto-organização das mulheres, sua autonomia financeira, assistência técnica diferenciada e
políticas de extensão rural com enfoque de equidade e igualdade.Neste contexto, é
importante a descentralização de decisões e ações que afetam as mulheres, bem como o
apoio às mulheres rurais com novos programas e modelos de negócios, a criação de um
fundo para reativar os seus negócios e atividades e a elaboração de políticas e estratégias
públicas diferenciadas.

3.2. Repensar o modelo de negócios com a participação das mulheres
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A autonomia econômica das mulheres rurais é fundamental e deve ser assegurada por meio
de sistemas produtivos includentes, com a utilização eficiente dos recursos naturais para se
avançar para sistemas agroalimentares sustentáveis, aproveitar o potencial da bioeconomia e
garantir acesso aos novos mercados. Estas são algumas das ações que a agricultura da ALC
deve empreender como resultado da Covid-19.

O tema da juventude foi proposto muito acertadamente ao se indicar que a juventude não é
o futuro, mas o agora, e que precisa ser levada em conta na transferência geracional no setor
agropecuário. A juventude é protagonista agora, mas pense-se na situação atual das jovens
rurais: não são prioridade em matéria de educação formal e técnica; assumem
responsabilidades de cuidado dos pais e irmãos; não são beneficiárias de crédito ou dos
novos empreendimentos lançados a partir da agricultura.

3.3. Inclusão da juventude

É preciso investir em acesso à banda larga nas comunidades rurais para se promover as
capacidades de melhoria e diversificação da produção, o acesso a novos mercados etc.
Como o hiato digital tem um forte carimbo de gênero, não será possível continuar deixando
as mulheres e os jovens sem conectividade. Para tanto, devem-se realizar ações concretas
para que toda a população rural se familiarize com as tecnologias digitais e possa inovar no
mundo pós-Covid-19, que mostrou que a digitalização é um dos eixos essenciais do novo
desenvolvimento. A digitalização da educação, que será a nova forma massiva de formação,
deverá incluir entre os seus objetivos que as mulheres rurais, adultas e jovens, possam adquirir
conhecimentos sobre avanços tecnológicos, normas sanitárias e de comercialização
internacional ou outro tipo, para melhor participarem da inclusão produtiva rural.

3.4. Redução do hiato digital

Na medida em que cada país documente com informações quantitativas e qualitativas a
participação das mulheres e faça o levantamento das suas demandas específicas, se avançará
na elaboração de respostas diferenciadas que incluem as mulheres como produtoras ativas e
contribuintes centrais na segurança alimentar da América Latina e do Caribe. Elas precisam de
apoio técnico e financeiro e de espaços para continuar aprendendo e fortalecendo as suas
capacidades, o que significa lutar contra a ignorância que impede que ações adequadas
sejam orientadas para os que sustentam a segurança alimentar das Américas. Dessa forma, as
políticas públicas voltadas para as mulheres rurais e as suas situações específicas – ou seja
políticas públicas com enfoque de equidade de gênero – serão a garantia da “nova
normalidade” de que o mundo necessita.

3.5. Reconhecimento do trabalho das mulheres rurais e atuação dos governos
gbies
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É importante descentralizar as decisões e ações que afetam as mulheres, apoiar as mulheres
rurais com novos programas e modelos de negócios, criar um fundo para reativar os seus
negócios e atividades e elaborar políticas e estratégias públicas diferenciadas. A sua
participação é intensa e diversa. O atlas da FAO das mulheres rurais na América Latina e no
Caribe reconhece três tipos de trabalhadoras rurais: trabalhadoras assalariadas, trabalhadoras
independentes e trabalhadoras não remuneradas. Essas especificidades, bem como as
interseccionalidades acima indicadas (etnia, idade, educação etc.), devem ser consideradas
na política pública e nas ações de cooperação.

Entre as recomendações que surgiram nos foros com mulheres rurais, ganhou relevância
especial a necessidade de elas disporem de espaços que lhes permitam continuar
aprendendo e sentindo o apoio de outras mulheres nesse processo. As capacidades e
experiências das mulheres rurais para a liderança e a associatividade também devem
encontrar espaço no redesenho das nossas sociedades pós-Covid-19. As mulheres
ressaltaram as potencialidades que se abrem no contexto da pandemia, que põem à mostra
as suas capacidades e valentia no enfrentamento de uma situação que reduziu ao mínimo o
universo produtivo, social e político que conheciam.

3.6. Associatividade e constituição de redes de mulheres rurais

As políticas públicas foram tema recorrente, devido ao fato de que nem sempre se
reconhece a participação política, social e econômica das mulheres rurais. Daí, a importância
de se formular e executar políticas que tenham como objetivo central o combate das
desigualdades entre homens e mulheres e o fechamento das brechas de desigualdade de
gênero. Entre os temas indicado, figura o acesso à água potável, à energia, à conectividade
digital, a serviços médicos integrais para a sua saúde sexual e reprodutiva, o financiamento e
a comercialização. A criação de um fundo financeiro específico, com recursos econômicos
que tenham as mulheres rurais (em especial, as jovens) como destinatárias prioritárias, é uma
das principais recomendações

A pandemia também permitiu ver os seus rostos de esperança e o potencial de
transformação dos seus lares como espaços de aprendizado, participação, diálogo,
sororidade e relações mais humanas. Todo esse potencial pode ser deflagrado por políticas
que as envolvam nas ações mais inovadoras que a sociedade pós-Covid-19 exigir. O trabalho
e o acesso à terra, ao crédito, a uma vida sem violência e a serviços de saúde são algumas
das necessidades mais prementes para o empoderamento das mulheres rurais.

3.7. Políticas com enfoque de equidade e inclusão
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É preciso fortalecer as capacidades institucionais, a fim de melhorar o alcance e a qualidade
dos serviços públicos destinados a promover os direitos das mulheres. A FAO instaurou a
Década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar (UNDFF, sigla em inglês), com um plano
de ação e diretrizes específicas para a comunidade internacional. Isso, sem dúvida,
proporciona um quadro de trabalho idôneo para abrir oportunidades de ações afirmativas
para as mulheres rurais e de fortalecimento da sua participação na agricultora familiar. 

A comunidade internacional deverá criar outras áreas de ação para a inserção das mulheres
em outras modalidades de trabalho agropecuário que possam ser fundamentais para a
potencialização de uma agricultura moderna, eficiente e eficaz, tanto econômica como
socialmente. O Foro Econômico Mundial chegou à conclusão de que, se o hiato de gênero
fosse reduzido em 25%, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial poderia aumentar em US$ 5,3
bilhões, porque melhorar a economia com a igualdade de oportunidades assegura a melhor
repartição da riqueza e o consequente fechamento de brechas que atentam contra a
segurança alimentar e ameaçam aumentar a pobreza e todas as expressões da desigualdade
(IICA, Lutadoras, 2019).
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4. Anexo I: Mulheres rurais e especialistas participantes do fóruns Mulher
hmulheres
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Fórum da Região do Caribe e América do Norte

Carmen Nurse, presidente da Rede Caribenha de Mulheres Produtoras Rurais (CANROP),
Barbados.
Tania Lieuw-a-Soe, presidente e gerente da Rede Wi Uma FU Sranan Suriname de Rural
Mulheres, Produtoras, Suriname / Guiana.
Gillian Goddard, Diretora da Aliança de Comunidades Rurais (ARCTT), Trinidad e Tobago.
Tamisha Lee, presidente da Rede Jamaica de Mulheres Produtoras Rurais (JNRWP),
Jamaica e Bahamas.
Jennifer Spencer, coordenadora da Rede de Desenvolvimento de Agro-processadores
de Mulheres, (WADN), Guiana.
Shawn Hayes, Especialista em Igualdade de Gênero da Global Affairs Canada / Gênero
Divisão de Igualdade, Canadá.
Shauna Brandon, Especialista do IICA, Jamaica.
Ann-Marie Williams, Especialista em Gênero, Secretaria da Comunidade do Caribe
(CARICOM).

Fórum da região Mesoamérica

Maria Tuyuc, presidente da Rede Mundial de Negócios Indígenas e presidente da Rede
Global de Empreendedores Indígenas, Guatemala.
María Sánchez, Representante da Rede de Mulheres Zoques construindo esperança,
México.
Ivonne García Ricardo, presidente da Fundação Pró-Desenvolvimento de Recursos
Renováveis   Naturais e Meio Ambiente (PRORENAREM), República Dominicana.
Xinia Chávez, Produtora de Café e Diretora Executiva do Instituto Costa Coffee Rica,
Costa Rica.
Anabel Gallardo Ponce, Presidente da Federação Nacional dos Agricultores e Pecuaristas
de Honduras FENAGH, Honduras.
Alejandra Mora Mora, Secretária Executiva da Comissão Interamericana de Mulheres
(CIM), Organização dos Estados Americanos (OEA), Washington.
María Febres, Representante do IICA na Guatemala.

rural e equidade frente à pandemia da COVID-19
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Fórum da região Andina:

Lilliana Jiménez Molina, Productora de cacao orgánico y Representante de la imagen del
cacao colombiano "María del Campo", Federación Nacional de Cacaoteros
(FEDECACAO), Colombia.
Yelmi Urrutia, Integrante de Acción Campesina y Coordinadora del Proyecto Huertos
Familiares, Venezuela.
Digna María Basurto Intriago, Integrante de la Cooperativa de Pequeños Productores de
Cercas Vivas de Piñón de Manabí (COOPROCERMA), Productora de Aceite Vegetal Puro
de Piñón (AVP), Ecuador.
Silvia Vale Nina, Ingeniera Agrónoma y Agricultora de la zona norte Fernández Alonso,
Bolivia.
Lucila Quintana, Integrante de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO)y
Directora de la Junta Nacional del Café, Perú.
Margarita Baquero de la Representación del IICA en Ecuador.
Sara Patricia Bonilla, Representante de la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de
la Mujer de Colombia

Fórum región Sul:

Rosalia Pellegrini, Referência do Sindicato dos Trabalhadores da Terra (UTT), Argentina.
Zulma Molloja, Coordenadora Nacional-Secretaria de Gênero da UTT, Argentina.
Jussara Dantas, sócia fundadora da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá
e Curaçá (COOPECUC), Brasil.
Geise Mascarenhas, Brasil Ponto Focal da Comissão para a Igualdade de Gênero no
Ambiente Rural da Reunião Especializada em Agricultura Familiar (REAF), Brasil.
Carol Acevedo, Presidente da Rede Nacional de Apicultura do Chile, Chile.
Jarolin Fernández, presidente da Kurupicaity Producers Association e Representante do
Paraguai perante a REAF, Paraguai.
Karina Aguilar, Presidente do Comitê de Gênero e sócia produtora da Cooperativa
Manduvirá, Paraguai.
Silvia Páez, Rede Nacional de Grupos de Mulheres Rurais, Uruguai.
Griselda Mendietta, Vinícola, Membro da Cooperativa VICCA, Uruguai.
Salete Valesan Camba, Diretora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(FLACSO), Brasil.



Região do Caribe e América do Norte: https://www.youtube.com/watch?v=m2DYLdkmjoE
Região da Mesoamérica: https://www.youtube.com/watch?v=UQjxNoG32x8
Região Andina: https://www.youtube.com/watch?v=eszSE0tx9MY
Região Sul: https://www.youtube.com/watch?v=9pazBMBxfQ4
Hemisférico (Espanhol): https://www.youtube.com/watch?v=1rj1kREcno8
Hemisférico (Inglês): https://www.youtube.com/watch?v=IF3NzkKWrdg
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Fórum Hemisférico:

Beatriz Paredes, senadora pelos Estados Unidos Mexicanos.
María Caridad Araujo, Chefe da Divisão de Gênero e Diversidade, Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), Washington.
Manuel Otero, Diretor-Geral do IICA.
Beverly Best, Diretora de Relações Externas e Institucionais do IICA.

5. Anexo II: Gravações dos fóruns Mulher rural e equidade frente à pandemiap
Pandeandemicda COVID-19
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