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Semente é a cara de Deus
Banda Abai 

Semente, é a cara de Deus
Quando está na mão dos seus filhos
Com a Mãe Terra
Fazendo o mundo diferente

Quem lança a semente na terra
Tem fé, no seu despertar
E o milagre veio com a primavera
Espera e deixa ela germinar

Você, escravo do dinheiro
Que o mundo inteiro quer dominar
Foi laçado por um sistema
Onde o esquema é ele te dominar.
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1 APRESENTAÇÃO

A VIDA CONTIDA NAS SEMENTES CRIOULAS E SUA RESISTÊNCIA

Em tempos em que as vidas estão 
ameaçadas, seja pela mudança climática, 
pela pandemia da COVID-19, pela insen-
satez humana do desmatamento ou pela 
exploração dos bens da natureza de for-
ma a exaurir a terra e os territórios, não 
escapa sequer a ameaça às sementes, 
muitas delas silenciadas pela tecnologia 
e ambição do lucro. Para saciar a fome 
voraz do mercado, são transformadas em 
grãos e não mais contêm a vida para ser reproduzida a si mesmas.

Essa cartilha da Comissão Pastoral da Terra – Paraná, organizada e cons-
truída coletivamente a muitas mãos, com entidades parceiras, quer ser um 
instrumento de informação e formação àqueles e àquelas que são solidários 
e querem se somar nas organizações e iniciativas de lutas na defesa das se-
mentes crioulas.

Ela quer ser, também, instrumento de reconhecimento de tanto trabalho e 
dedicação das comunidades tradicionais, originárias, camponeses e campo-
nesas com seus guardiões e guardiãs que, ao longo de décadas e séculos, 
têm preservado e melhorado as sementes crioulas que hoje temos. Semente 
essas que são fonte de vida para a própria natureza, da produção de alimentos 
saudáveis para nós seres humanos e elemento indispensável para produzir 
agroecologicamente e a diversidade e multiplicidade de vidas que se relacio-
nam com as vidas, se integram para que as vidas sejam cada vez mais múlti-
plas e diversas.

A cartilha quer estimular as comunidades à produção agroecológica e des-
pertar o senso de responsabilidade coletiva, para a prática da preservação, 
difusão e multiplicação das sementes crioulas, como elemento fundante de 
contraposição ao modelo do monocultivo. Modelo este, imposto pelo mercado 
que o agronegócio tem explorado e cada vez mais e se torna uma ameaça à 
soberania das comunidades tradicionais, originárias e camponesas, de cultivar 

Dandelion, maja7777, Pixabay
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as sementes crioulas e alimentos saudáveis.

Para isso, queremos contar, não só com as comunidades produtoras de 
alimentos saudáveis, mas também com os próprios consumidores na defesa 
das sementes crioulas. Juntos devemos assumir a defesa das sementes que 
contêm a vida e barrar toda ameaça de sua contaminação, e de uma legislação 
que venha colocar em risco o direito de as comunidades produzirem e reprodu-
zirem suas próprias sementes. 

Que a semente da resistência seja plantada em cada coração solidário.

Boa leitura e reflexão pessoal, em grupo ou em comunidade. 

Coordenação da Comissão Pastoral da Terra -Paraná
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2 O QUE SÃO E QUEM CULTIVA AS SEMENTES CRIOULAS

2.1 O QUE SÃO SEMENTES CRIOULAS

Sementes Crioulas são a história da humanidade, carregam consigo có-
digos de sabores e nutrientes, além de guardarem verdadeiros patrimônios 
genéticos e culturais dos antepassados, os saberes e sabedorias da nossa 
ancestralidade, da flora e da fauna. São responsáveis pela geração da vida, 
do alimento e da fertilidade. Por isso que, cientificamente, nos dias de hoje 
elas são compreendidas como patrimônio da humanidade, a serviço dos povos 
e direito fundamental para a produção e reprodução da vida. Para os povos 
tradicionais e dos movimentos populares contemporâneos, guardiões das se-
mentes, as têm como sagradas, pois sem elas a biodiversidade fragiliza e não 
há soberania alimentar. Lembramos que são sementes não só os grãos, mas 
também a diversidade de ramas de mandioca, ramas de batatas, mudas, ovos 
animais fecundados (galinha, pato, peru, ganso, marreco etc.).

Já está mais do que provado: só as sementes crioulas são capazes de re-
sistir aos tempos, se adaptando, inclusive às mudanças climáticas e garantindo 
a produção de alimentos para as gerações de agora e do futuro.

Um outro elemento fundamental a considerar sobre as sementes crioulas é 
a maneira pela qual elas foram cuidadas. A sabedoria e o espírito de partilha 
das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas cuidaram muito bem 
desse patrimônio.

As comunidades originárias com seu jeito de viver na natureza, compreen-
dem que ela é a extensão de sua vida, com um diálogo íntimo, os conselhos, 
o respeito, tendo como Mãe, a Terra, é como eles e elas se expressam no seu 
convívio permanente. Nesse convívio respeitoso preservaram, melhoraram e 
multiplicaram as sementes até os tempos atuais. E as comunidades tradicio-
nais e do campo deram continuidade a esse respeito e cuidado com a natureza.

A partilha, portanto, foi determinante para que as sementes fossem melho-
radas e multiplicadas. A bondade da natureza cuidou do que faltava, oferecer 
condições favoráveis de acordo com suas variedades para nascerem, cresce-
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rem e produzirem novas sementes. Um milagre da natureza reconhecido por 
aqueles e aquelas que delas cuidaram e cuidam até os dias de hoje. 

Neste sentido: a inteligência, o cuidado e a determinação, das comunidades 
camponesas, em especial das mulheres, que acreditaram na importância das 
sementes nativas para a preservação das vidas foram e são essenciais para 
que a luta seja permanente. Por isso, é tão importante as relações socais de 
gênero serem compreendidas e vivenciadas. Não é possível cuidar das se-
mentes, sem relacionar com amor e o carinho com o próximo.

As sementes crioulas são conhecidas como rústicas, caboclas, nativas, 
“sementes da paixão”. São sementes originárias e tradicionais, ou seja, elas 
foram domesticadas, mantidas e selecionadas por séculos, através dos po-
vos originários e agricultores tradicionais (agricultura familiar). Estas sementes 
guardam em si a riqueza natural das nossas terras e, por isto, devem ser pre-
servadas e disseminadas.

Apesar do termo “semente crioula” estar sendo muito empregado atualmen-
te, sua origem é incerta e remonta a uma tradição de mais de 10 mil anos de 
agricultura. Na verdade, a semente crioula é a semente original que foi sendo 
selecionada pelos agricultores através do replantio das melhores espécies.

Esse conceito vem sendo empregado muito antes de que Darwin apresen-
tasse ao mundo a sua teoria da evolução das espécies. É na realidade a sele-
ção que o homem fez através da observação constante da melhoria do plantio 
diante da natureza. Mas essa melhoria não se restringe à mudança genética, 
mas se refere à relação do homem e da mulher com a natureza, com respeito 
e mística.

Infelizmente as sementes crioulas têm de lutar para poder seguir existindo 
no mundo atual onde o agronegócio domina as culturas de alimentos e esta-
belece um padrão de produção de sementes. É um mercado que movimenta 
mais de 10 bilhões de dólares anualmente e, mesmo em tempos de pandemia, 
vem se ampliando.

As sementes geneticamente modificadas (GMs) foram apresentadas pelas 
grandes corporações ao homem do campo como sendo o grande sonho de 
maior produtividade, menos trabalho e mais lucro. Com isso as monoculturas 
foram impulsionadas pelo plantio das sementes GMs que demonstravam ter 
uma produção superior às antigas.
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A realidade demonstrou que sim, eram mais produtivas, contudo, perdiam 
a vitalidade rapidamente e, já na segunda e terceira estação, já demonstraram 
que a lavoura se tornava extremamente dependente de fertilizantes e pestici-
das sintéticos.

Quebrou-se um ciclo natural de produção e criou-se um jogo de interesses 
econômicos, empobrecendo cada vez mais a terra, tirando o homem do cam-
po, destruindo o meio ambiente e retendo a propriedade da semente, que foi 
patenteada pelas grandes corporações químicas e genéticas.

Ao embarcar no sistema monocultural, o produtor rural acabou refém não só 
das sementes geneticamente modificadas e produtos químicos, como sujeito 
aos preços estabelecidos pelos mercados mundiais. Ele focou o plantio em 
poucos produtos como milho, arroz, soja e trigo e acabou perdendo o apreço à 
terra e ao sistema produtivo.

Contra o fluxo da produção em massa, pequenos produtores rurais, co-
munidades indígenas e quilombolas e as instituições lutam para preservar as 
sementes crioulas que, devido à sua evolução milenar, passada de geração a 
geração, produzem com maior estabilidade, são mais rústicas e resistentes às 
mudanças climáticas e as pragas que atacam a lavoura.

A semente crioula promove o resgate ao plantio tradicional para reconstruir 
o que foi destruído, denuncia o sistema capitalista com suas mazelas e anuncia 
que o modelo agroecológico, da agrobiodiversidade favorece a construção de 
um mundo justo e digno. Ela carrega dentro de si, um poder sagrado, muito 
respeitado por povos do mundo todo que, durante vários milênios, acredita-
ram como sendo portadora do verdadeiro milagre da vida. Que possamos nos 
somar a esse grande mutirão de resgate, reprodução e preservação das se-
mentes para que elas possam germinar e continuar reproduzindo o Jardim da 
Criação e que nossa ação possa ser de Cuidado e Cultivo!

2.2 AS COMUNIDADES ORIGINÁRIAS

O cuidado com as sementes crioulas remonta às ancestralidades, nas quais 
o potencial de vida contido nas sementes baseia-se em cosmologias e seus ri-
tuais que disseminam o respeito à Mãe-Terra e, em termos de relações sociais, 
defendem e praticam o Bem-Viver. As comunidades originárias configuraram 
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relações de conservação da natureza e de compartilhamento de saberes, com 
relações sociais de cooperação. São originários porque já habitavam o con-
tinente quando os europeus invadiram seus territórios ancestrais e porque já 
praticavam ativamente e lideravam as ações de cuidado e respeito com as 
sementes e com a natureza, passando seus saberes de geração em geração, 
principalmente pelos rituais que contavam a história de proteção da Mãe Terra.

No Paraná, na cosmovisão indígena, há a história da Gralha Azul que, ao 
comer o fruto do pinheiro, espalha suas sementes, preservando a mata de 
Araucárias. Inicialmente, a ave foge de um madeireiro invasor que ameaça as 
plantas, mas uma voz sobrenatural a relembra de seus hábitos alimentares e a 
Gralha Azul passa a replantar os pinheiros.

Há uma forte conotação de enfrentamento ao poderio do capital, destruidor 
da natureza e, portanto, não apenas das sementes, mas de suas condições de 
produção e reprodução. Os povos originários criaram um modo de vida, promo-
tor da vitalidade do ecossistema que resiste aos sistemas de morte, com suas 
cercas, venenos, práticas predatórias, de destruição e violência.

2.3 AS COMUNIDADES TRADICIONAIS

As sementes crioulas são mais que alimentos, são o símbolo da religiosida-
de, da cultura, da valorização do que é nativo, do lugar. É através delas que as 
comunidades tradicionais podem, na prática, exercer sua resistência campo-
nesa e guardar sua cultura. São as práticas com as sementes crioulas que os 
identificam nos seus saberes e práticas sociais em comunidades tradicionais 
caiçaras, quilombolas e faxinalenses, dentre outros povos da terra, das flores-
tas e das águas.

A experiência de trocas e produção/cultivo das Sementes Crioulas, nestas 
comunidades, representa uma nova estratégia coletiva para a revalorização da 
agrobiodiversidade (PEREIRA, SOGLIO, 2020), pois se organizam esforços 
para a localização e produção de variedades de milho, arroz, feijão, mandioca 
e até mesmo árvores nativas. Através de suas representações, de jeitos e mo-
dos de vida, em suas práticas cotidianas, na valorização da agrobiodiversidade 
as subjetividades e práticas esses sujeitos da diversidade, com sua relação 
com a natureza, resgatam também suas memórias e saberes.
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2.4 OS CAMPONESES E CAMPONESAS 

O Campesinato brasileiro se formou abaixo de muita luta e sempre foi im-
pedido pelas elites seu acesso à terra e às políticas de Estado que potenciali-
zassem suas capacidades produtivas, sociais e políticas nos biomas e regiões 
em que se constituiu.

Os camponeses e camponesas do Brasil fazem muito com pouco: carre-
gam a soberania alimentar nas costas, produzem em diversidade e qualidade 
alimentos que tornam a mesa brasileira essa riquíssima experiência culinária 
e cultural, sua economia sustenta milhares de pequenos municípios brasileiros 
e marcam a cultura do Brasil profundo, cuidam do meio ambiente, do solo, da 
água e são os maiores guardiões da biodiversidade e criadores de agrobiodi-
versidade1.

Não fazem mais, pois possuem apenas 24% das terras agricultáveis, e 
acessavam 14 % do crédito oficial. Com tão pouco produzem 75% dos alimen-
tos e geram 74 % dos postos de trabalho no campo.

Assim o campesinato e a agricultura familiar camponesa estão mediados 
por relações que extrapolam a produção, pois passam pelo padrão tecnológico 
da produção, pelas relações familiares, pela relação com o conhecimento téc-
nico-científico, pelas relações com os mecanismos de comercialização, pelas 
relações com a sociedade envolvente. Enfim, a compreensão de como a agri-
cultura de base familiar vem se organizando e se reproduzindo social, política e 
economicamente deve ser situada num contexto pensado e realizado enquan-
to um modo de vida, e não meramente como um padrão produtivo que sofre as 
consequências do capitalismo moderno.

As sementes crioulas estão muito relacionadas ao modo de vida camponês. 
Podem ser produzidas no quintal, roça, lavoura. Cada um deve não apenas 
produzir, mas trazer “um pouco do que tem” para contribuir na realização de 
Feiras de Troca de Sementes Crioulas. Em sintonia com a Encíclica papal Lau-
dato Sí, e com a Campanha Permanente em Defesa dos Alimentos Saudáveis, 
é preciso que cada um de nós dê uma contribuição para que a diversidade de 
alimentos continue sendo um direito de todos e todas.

1  Fonte: https://mpabrasil.org.br/noticias/os-camponeses-e-camponesas-do-bra-
sil-fazem-muito-com-pouco.
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Figura 1 – Feira de Troca de Sementes – Agricultura Familiar

Fonte: Acervo Comissão Pastoral da Terra - PR.
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3 AS EXPERIÊNCIAS DE TROCAS E MELHORAS DAS SEMENTES

3.1 AS FESTAS E FEIRAS DE SEMENTES

Sementes crioulas representam a celebração da Vida. Nos espaços das 
Feiras e Festas da Colheita, em geral há um local sinalizado para que os pro-
dutores entreguem as sementes diversas (mesmo que seja um punhado), que 
após as celebrações são abençoadas e depois partilhadas e trocadas.

Já são inúmeras experiências nas comunidades que realizam suas feiras e 
festas de sementes, num grande Mutirão de Solidariedade e Defesa da Vida e 
do direito de se alimentar bem. E na afi rmação de uma agricultura saudável e 
sustentável, em uma sociedade justa e solidária, com desenvolvimento susten-
tável mas, sobretudo como modo de Bem Viver.

As feiras e festas das sementes crioulas e nativas não resgatam somente 
a diversidade alimentar, objetivo mais evidente, ou os remédios naturais. Mas 
também determinados rituais: “Como é que você vai fazer o ritual do milho se 
não tem o milho? Como vai fazer o ritual da batata se você não tem mais a 
batata?” A troca de sementes signifi ca também troca de culturas e resgate de 
rituais, que são fundamentais para os povos originários, tradicionais e campo-
neses tanto quanto ter, organizar e viver o território. Portanto esses espaços 
são também momentos em que povos originários readquirem parte da diver-
sidade perdida. E a resistência indígena, tradicional, quilombola e campesina, 
a luta e projeto dos povos do campo, das fl orestas e das águas, passa pela 
troca das sementes em sua diversidade e assegura a soberania alimentar nas 
comunidades. As feiras e festas das sementes são espaços privilegiados para 
a troca de sementes tipicamente cultivadas e manifestações culturais, além de 
ser um espaço de discussão sobre temas importantes para a população indí-
gena e quilombola, bem como para os demais povos do campo, das fl orestas 
e das águas.

Antes da chegada da revolução verde as sementes eram passadas de ge-
ração em geração ou trocadas entre as famílias, sendo que estas eram as pro-
dutoras das suas sementes, assim antigamente todas as famílias originárias, 
tradicionais e camponesas eram guardiãs de sementes e era comum a partilha 
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das sementes entre elas, esta forma de troca sempre perdurou por vários anos. 
No entanto com o fortalecimento do agronegócio e redução das comunidades 
pelo êxodo rural, culminando com a constante individualização das famílias 
este costume foi se perdendo e substituído pela concepção de sementes como 
meras mercadorias, portanto inertes, transformadas em “coisas” e não mais 
em “vidas contidas”.

Como tentativa de manter este fluxo surgem as feiras e festas das sementes. 
No estado do Paraná, as iniciativas de feiras têm a mesma essência, vamos 
aqui exemplificar as feiras do Coletivo Triunfo na região centro-sul do estado e 
norte catarinense. Na região de atuação do coletivo Triunfo as feiras surgem a 
partir de um encontro municipal de mulheres agricultoras, realizado no ano de 
1999 na comunidade de Pinhalão, município de União da Vitória, foi concebida 
a ideia de criar uma Troca de Sementes Crioulas para favorecer o livre inter-
câmbio das variedades entre as famílias e comunidades. O grupo de mulheres 
de início teve apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Prefeitura Muni-
cipal e da AS-PTA- Agricultura Familiar e Agroecologia. Neste primeiro encon-
tro realizado foram resgatadas mais de 100 variedades de sementes crioulas 
de diversas espécies e variedades de milho, feijão, centeio, trigo, arroz, batata, 
batata doce, amendoim, sementes de hortaliças, sementes de árvores nativas, 
bem como raças de animais de pequeno porte como porcos, galinhas, cabritos 
entre outros. Após este encontro, surgiu a ideia de se fazer algo mais amplo 
reunindo mais comunidades do município e aí surge a 1ª Feira Municipal de 
Sementes Crioulas, realizada no ano de 1999, em União da Vitória- PR.

A experiência que partiu das mulheres com a troca de sementes na roda 
de chimarrão, resultando na organização da feira, foi o estopim para despertar 
em toda região centro sul as festas e feiras de sementes. Já no ano 2000 foi 
realizada, em São João do Triunfo, a I Feira Regional de Confraternização das 
famílias agricultoras, protagonistas em todo esse processo, com o tema “Jubi-
leu da Agricultura Familiar”.

Desta história, que se consolida em 1999 com a primeira feira, hoje o Cole-
tivo Triunfo conta com 17 feiras regionais e dezenas de feiras municipais, tor-
nando o movimento das feiras o principal local de troca e partilha das sementes 
crioulas na nossa região. Estas feiras, assim como as trocas e partilhas rea-
lizadas há anos pelas famílias guardiãs, são atualmente a principal forma de 
manter o fluxo genético das variedades e manutenção da agrobiodiversidade.
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Assim como na região do Coletivo Triunfo houve a construção coletiva das 
feiras, as demais regiões do estado também partilham uma experiência pareci-
da, temos por exemplo as feiras que ocorrem junto à Jornada de Agroecologia 
do Paraná, as feiras da Partilha que ocorriam em vários territórios do esta-
do, as feiras municipais, feiras quilombolas, feiras indígenas etc. Dentre estes 
eventos temos a Festa Regional das Sementes, esta festa é realizada anual-
mente nos municípios do sudoeste paranaense, sendo uma festa itinerante, 
ela possui um enorme significado para o estado. Nas suas 16 versões a feira 
contou apenas com a troca e partilha das sementes, fazendo reviver o espírito 
de solidariedade camponesa.

Rede Sementes da Agroecologia ReSA

Motivados por este longo histórico de trabalho em defesa da agrobiodi-
versidade que remonta aos anos 1980 em vários territórios do Paraná e pela 
Campanha em defesa da semente crioula, “Patrimônio dos povos a serviço da 
humanidade”, lançada no Fórum Social Mundial pela Via Campesina, várias 
organizações e movimentos desenvolveram ações referentes a essa temática, 
como feiras, festas, resgate de variedades e identificação de guardiões e guar-
diãs no Paraná. De todo esse processo surge em 2015 a Rede Sementes da 
Agroecologia (ReSA).

A ReSA nasce para ser um espaço articulador e organizativo de todas essas 
iniciativas, que dizem respeito às sementes, dando maior visibilidade e capaci-
dade política de enfrentamento às diversas ameaças sofridas e, principalmen-
te, para fortalecer a Agroecologia como base para a produção de alimentos 
saudáveis, garantindo maior autonomia às famílias produtoras e consumido-
ras, promovendo o conhecimento e a multiplicação das variedades e das ex-
periências. 

Desta forma, a ReSA tem a função de ser um espaço de acesso à infor-
mação, de unificação e de luta pelos direitos dos camponeses e camponesas, 
agricultores e agricultoras agroecológicas, povos indígenas e comunidades tra-
dicionais, congregando as diferentes iniciativas e replicando-as.

Com a formação da ReSA houve um fortalecimento da realização de feiras 
e festas de sementes. Em 2015, no Estado do Paraná foram realizados 05 
grandes eventos de sementes, em 2016 passamos a 11 eventos, em 2017 a 
18 festas e feiras, em 2018 a 22, em 2019 a 25 eventos e, em 2020, seriam 30 
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eventos planejados, estendendo aos estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul.

Por todo o país em diferentes regiões são realizadas Festas e Feiras de 
Sementes Crioulas, no intuito de promover a agrobiodiversidade. São forma-
das redes de cooperação entre os movimentos do campo, que se organizam e 
lutam para que as pessoas se conscientizem do modo de produção agroeco-
lógico em contraposição ao latifúndio e agronegócio destruidor das sementes 
de vidas contidas.

Reconhecemos que a grande contribuição, vem das pessoas que promo-
vem e praticam a agroecologia, as guardiãs e guardiões de sementes.

Figura 2 – Calendário da Agrobiodiversidade - 2019

Fonte: ReSA.
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Figura 3 – Festa e feira de trocas Mandirituba – ABAI 2019

Fonte CPT/ABAI.



Sementes Crioulas e transformação socioambiental dos sujeitos 20

3.2 AS GUARDIÃS E GUARDIÕES

As sementes, ao longo das histórias das diversidades humanas e da na-
tureza, foram preservadas, cuidadas e disseminadas por pessoas com uma 
concepção de mundo de integração com a natureza. Esses benfeitores são 
chamados guardiãs e guardiões de sementes e armazenam, trocam e compar-
tilham espécies como faziam nossos ancestrais. É a luta da sabedoria popular 
contra o domínio das grandes corporações. Felizmente, há inúmeros guardiões 
no Brasil e no mundo que realmente podem conter nas mãos o futuro alimentar 
do mundo.

Esses guardiões muitas vezes não possuem uma organização complexa 
das sementes que cuidam e espalham, mas sabem realmente qual a melhor 
espécie pode ser cultivada na sua região, obedecendo um código de seleção 
experimental e prático.

Além dos guardiões, o mundo observa o surgimento de grupos que lutam 
pela soberania dos povos quanto à posse de suas sementes, como uma forma 
de segurança nacional e de afirmação e defesa da soberania alimentar e nu-
tricional. É o caso da Rede de Sementes Livres do Brasil, entidade que possui 
em seu site um banco de dados com alguns dos guardiões de sementes nacio-
nais e se somam a entidades internacionais que apoiam a causa.

As experiências de trocas e melhorias das sementes envolvem as famílias 
guardiãs e os espaços de conservação de sementes, as casas de sementes, 
que aqui serão definidas e detalhadas no tópico específico, com exemplos de 
sua concretização no Estado do Paraná.

● As Famílias guardiãs 

Desde que o mundo surgiu os seres vivos vêm se desenvolvendo e evoluin-
do graças a pequenas mudanças no seu interior. A agricultura surgiu há cerca 
de 10 mil anos e desde então o trabalho de gerenciar parte deste desenvolvi-
mento coube às famílias agricultoras. Hoje colhemos os frutos de milênios de 
dedicação dessas famílias, pois a diversidade encontrada nos campos tem sua 
origem na diversidade de povos que as desenvolveram. A essa diversidade de 
plantas, animais, solos, conhecimentos e culturas damos o nome de agrobio-
diversidade.

Em um mundo em constantes mudanças, muitas causadas por nós, a agro-
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biodiversidade tem um papel fundamental na resiliência da agricultura campo-
nesa, pois as famílias que a protegem são a vanguarda de um processo que 
constantemente seleciona, melhora, soma, multiplica, compartilha e potencia-
liza experiências, contribuindo com a maleabilidade da natureza perante as 
dificuldades enfrentadas pelas famílias camponesas.

Seja pelas dificuldades climáticas, pelas questões financeiras ou por ques-
tões culturais, as famílias sempre encontram formas de superar estes desafios 
e essa história de superação dos povos está escrita nas sementes que estes 
guardam. Isto transforma as famílias guardiãs em ilhas de resistência diante 
deste oceano de dificuldades apresentadas ao campesinato.

● Espaços de conservação das sementes – As casas de sementes

Uma família guardiã, composta de uma ou mais pessoas com vínculos afe-
tivos e disposta a guardar e desenvolver a agrobiodiversidade se torna, além 
de uma reserva estratégica das variedades crioulas, uma produtora de tecno-
logias sociais com vínculos históricos e uma fonte de estratégias atualizadas 
de combate às mudanças ambientais. Esta vocação das famílias guardiãs se 
consolida na casa de sementes.

Desde o início, as famílias têm por tradição guardarem suas sementes em 
casa e, nos costumes das comunidades ao se visitarem, sempre houve a troca 
de sementes entre elas. Estas trocas, ainda que informais, auxiliam o fluxo de 
informações genéticas e técnicas, constituindo, assim, bancos comunitários 
de sementes e conhecimentos. Mas, atualmente, as sementes crioulas cor-
rem vários riscos de extinção, seja por motivos políticos, financeiros, culturais 
ou físicos. No caso especial do milho onde a polinização é aberta e ocorre 
pelo vento, temos o seguinte paradoxo vivido pelas famílias guardiãs: quando 
elas plantam as sementes, corre-se o risco de contaminação das variedades 
pelos transgênicos; porém quando se guarda as sementes, estas se tornam 
obsoletas aos agroecossistemas que se modificam constantemente graças às 
mudanças climáticas.

As estratégias utilizadas para contornar este paradoxo são: a conservação, 
multiplicação e melhoramento genético feito a campo pelas famílias guardiãs; 
a partilha e troca genética realizada através de feiras de sementes e projetos 
que visam fazer um fluxo gênico contínuo; e a conservação de segurança em 
bancos de germoplasma, onde por mais que momentaneamente as sementes 
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se encontrem “estacionadas geneticamente” as variedades ficam protegidas 
de contaminações ambientais e podem, através das famílias guardiãs, retorna-
rem ao seu ciclo evolutivo.

Quadro 1 – Estratégias e espaços principais de conservação das sementes 
crioulas

Espaço Descrição

Banco Familiar
Pequena reserva de variedades que as famílias guardiãs possuem 
em suas propriedades, geralmente utilizadas para produção da pró-
xima safra.

Casa das Sementes

Espaço comunitário estruturado para conservação, multiplicação e 
partilha de diversas espécies e variedades. Normalmente construí-
das dentro das propriedades de famílias guardiãs, atendendo comu-
nidades próximas e coletivos regionais.

Banco Comunitário 
de Sementes

Local para armazenamento de cópias de segurança de todas as 
variedades de milho (já com teste de transgenia realizados, asse-
gurando a pureza das sementes) e demais espécies de hortaliças, 
frutíferas e flores. Tem o objetivo de garantir as variedades crioulas 
em caso de contaminação e/ou perda das sementes, atendendo a 
demanda de famílias agricultoras de uma região maior.

Fonte: Comissão Pastoral da Terra - PR.

3.3 AS CASAS DE SEMENTES

Casa Coletiva das Sementes crioulas, Casa da Partilha!

Compreendemos que a Casa é o lugar do aconchego, do encontro de troca 
de ideias, da partilha e do bom alimento. Assim se constituiu a Casa Coletiva 
da Semente, Casa da Partilha, ao invés de Banco de Semente, um nome muito 
utilizado pelo poder público, com acesso restrito a técnicos e estagiários.

A casa da semente, como é idealizada, possibilita guardar a herança da 
agricultura familiar das comunidades indígenas, quilombolas, faxinalenses e 
das comunidades camponesas uma prática cultural histórica que, além de res-
gatar o significado das sementes nativas e crioulas geradoras de vida, reforça 
a importância da manutenção do patrimônio genético e cultural, cuidado e pro-
tegido durante milhares de ano. O guardar e multiplicar e o trocar, possibilitou o 
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melhoramento das sementes agroecológicas e da luta pela soberania alimen-
tar.

No dia 03 de março de 2016, com a presença de mais 100 pessoas que 
representavam 27 entidades, que formam a Rede Sementes da Agroecologia, 
da qual a CPT faz parte, entidades guardiãs que acreditam que as sementes 
crioulas são garantia de alimento saudável e preservação da Biodiversidade, 
foi inaugurada a primeira Casa da Semente e da Partilha do estado do Paraná, 
no território da ABAI em Mandirituba. Uma Casa das Sementes, coletiva, criada 
com a participação dos camponeses, camponesas, dos guardiões e guardiãs 
das sementes, técnicos e apoiadores. Uma conquista resultante da luta dos 
camponeses e camponesas, guardiões das Sementes e a parceria da Associa-
ção Paranaense de Agroecologia (AOPA) e Associação Brasileira de Amparo 
a Infância (ABAI). Essas entidades acreditaram e investiram nas experiências 
com a semente crioula e concretizaram o sonho de uma Rede de Entidades 
de Semente Agroecológica. Há tempos lutavam para ter um espaço para pro-
cessar e distribuir aos camponeses/camponesas do Paraná e outros estados 
produtores(as) e reprodutores(as) das sementes agroecológicas. Com a união 
dessas várias entidades que realizam o trabalho de conservação da biodiversi-
dade no Paraná, com a formação da ReSa em 2015, foi colocada como priori-
dade e prática a organização coletiva de estruturação de Casas de Sementes 
Crioulas.

Essa primeira casa em Mandirituba tem como prioridade o resgate e incen-
tivo à produção de sementes de hortaliças. Para a construção da Casa, houve 
apoio financeiro do Projeto Semecol, onde várias entidades da ReSA fizeram 
parte do projeto que veio a intensificar o resgate e multiplicação de sementes 
crioulas orgânicas, processo coordenado pela Embrapa Soja de Londrina, com 
recursos de projetos da AOPA, com local cedido e recursos da ABAI. A casa 
hoje serve de local de reuniões, encontros, visitas, bem como o preparo de 
sementes de hortaliças de qualidade para troca e comercialização, além de ter 
um espaço de armazenamento de cópias de segurança das sementes estoca-
das.
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Figura 4 – Casa da Semente: Coletiva - Mandirituba

Fonte CPT/ABAI.
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A segunda Casa se concretiza no município de Dois Vizinhos, na proprieda-
de da família de Isac e Vilma Miola, guardiões das sementes onde conservam 
mais de 400 tipos de sementes crioulas, em especial a quantidade enorme 
de variedades crioulas de feijão, mais de 130, 25 variedades de batata doce 
e mandioca, 15 variedades de milho e outras diversas espécies cultivadas, 
multiplicadas e armazenadas. Eles contam com a assessoria e recursos da 
ASSESOAR, CRESOL e da UTFPR.

A terceira Casa da Semente se contempla em Fernandes Pinheiro, na pro-
priedade de Silvestre e Terezinha Santos, com a inspiração de sua construção 
após a visita na casa da semente da família Miola, tendo um compromisso 
maior em conservar as sementes crioulas. Essa casa tem um foco na con-
servação e armazenamento nos cereais como milho, feijão, arroz, amendoim, 
adubações verdes de inverno e verão e outras diversidades da região centro 
sul. A casa foi construída com recursos da família, Prefeitura de Fernandes Pi-
nheiro e as parceiras direta com a AS-PTA e Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) Setor Litoral e Grupo Coletivo Triunfo.

Para além dessas três casas temos outras duas conduzidas pelo Núcleo de 
Estudos e Capacitação Sociotécnica em Agroecologia nos Territórios Faxina-
lenses (NEA Territórios Faxinalenses), núcleo coordenado pelo grupo de pes-
quisa Interconexões da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A 
primeira destas casas sem encontra na propriedade do Sr. Antônio Ostrufk na 
comunidade de Sete Saltos de Cima em Ponta Grossa e a outra se encontra na 
propriedade de Silvestre e Maria Janete Leite na comunidade de Faxinal dos 
Galvão em Imbituva. Estas duas casas são utilizadas pelo NEA para realização 
de atividades, assim como para o resgate e preservação de diversas espécies 
e variedades crioulas.

Portanto, a Casa é um espaço que acolhe e armazena as sementes dos 
camponeses. Faz todo o processo do cuidado necessário, para que as se-
mentes tenham qualidade e segurança de germinação e capacidade de repro-
dução. Por fim, é um espaço de armazenamento, com as condições técnicas 
de segurança para que a qualidade e variedade possam ser protegidas. No 
estado do Paraná temos outras tantas bonitas experiências e iniciativas das 
Casas de sementes. Há também outras inúmeras experiências e vivências em 
diferentes regiões do Brasil.
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Figura 5 – As Casas de Sementes são espaços de acolhida, de organização 
e luta e de partilha de saberes ancestrais

Fonte AS-PTA e Coletivo Triunfo.

3.4 AS CAMPANHAS DE ENTREGAS DE SEMENTES

Desde que a revolução verde iniciou, a agrobiodiversidade vem correndo 
riscos, seja pela destruição dos solos, contaminação por agrotóxicos ou desen-
volvimento de sementes do pacote tecnológico do agronegócio, estas sofrem 
processos de seleção que as torna dependentes dos insumos químicos, ao 
ponto de a própria semente se tornar um insumo e ser comprada todos os anos 
pelas famílias.

Diante disso, temos as contaminações das roças crioulas com as sementes 
híbridas e transgênicas, o que leva a perda da autonomia e agrobiodiversidade 
das famílias. Mas junto com estes problemas surge a preocupação em resol-
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vê-los. Inicialmente, além das trocas, multiplicações e campos de sementes, 
temos a organização das famílias camponesas auxiliadas muitas vezes por 
ONGs, pastorais e entusiastas, com a criação de sindicatos da agricultura fa-
miliar e movimentos sociais lutando por direitos e soberania no campo. Diante 
deste processo as sementes crioulas aparecem como bandeira de luta e surge 
a necessidade de programas governamentais que supram a falta de sementes 
das famílias que perderam esse direito.

Durante alguns governos progressistas tivemos programas de aquisição de 
sementes e doação simultânea, onde se compravam sementes crioulas puras 
das famílias guardiãs e doava para as famílias que precisavam. Porém, alguns 
setores da nossa sociedade, em especial o agronegócio, consideraram esses 
programas como perda para a indústria das sementes e isso terminou com a 
perseguição e destruição dessas políticas públicas.

Com a crise que se instalou no país, em março de 2020, o coronavírus se 
disseminou acometendo milhares de brasileiros à Covid-19. Em razão da pan-
demia todos os eventos e feiras foram adiados por tempo indeterminado e isso 
trouxe uma enorme preocupação à Rede Sementes da Agroecologia (ReSA), 
pois o local de acesso direto a todas e todos os interessados em adquirir se-
mentes crioulas de diversas espécies são principalmente nas festas e feiras de 
sementes, que envolvem, inevitavelmente, a reunião de centenas ou milhares 
de pessoas em um mesmo espaço.

Neste contexto vivenciado em 2020, realizou-se o Projeto Emergencial de 
Conservação e Multiplicação da Agrobiodiversidade, este teve o enfoque na 
compra direta de sementes das famílias guardiãs, como uma forma de geração 
de renda e estratégia para aumentar a diversidade de sementes crioulas dispo-
níveis nas comunidades.

O projeto citado foi organizado pela ReSA, sendo administrado pela AS-P-
TA e contou com apoio financeiro do Ministério Público do Trabalho do Paraná 
(MPT-PR), ele foi dividido em três fases, na primeira foram distribuídas quase 
30 toneladas de sementes e mudas, sendo 24,5 toneladas de milho de 33 va-
riedades crioulas vindas de 47 famílias guardiãs; 6,7 toneladas de sementes 
de feijão de 31 variedades produzidas por 22 famílias guardiãs; 973 quilos de 
arroz de 3 variedades; 5,5 mil mudas de mandioca de 8 variedades e 50 mil 
mudas de batata salsa.
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As sementes e mudas alcançaram cerca de três mil famílias, em setenta 
municípios do Paraná, foram contempladas diversas comunidades tradicionais 
destacando os indígenas, faxinalenses, caiçaras e, em especial, os quilombo-
las onde alcançamos 78% das comunidades conhecidas no Paraná, além de 
áreas de assentamentos e acampamentos da reforma agrária e famílias de 
pequenos agricultores.

Na segunda e terceira etapas do referido projeto foram sementes de horta-
liças e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), porém estas semen-
tes foram distribuídas em todas as fases do projeto conforme a sua disponi-
bilidade. Distribuiu-se 41.992 pacotes de sementes, de 62 espécies com 204 
variedades de hortaliças e PANCs, que beneficiaram mais duas mil famílias 
agricultoras, totalizando perto de cinco mil famílias em todo o estado. O re-
ferido projeto atingiu um público muito maior que o esperado, mostrando o 
quanto a crise gerada pela Covid-19 afetou os meios rurais e urbanos. Várias 
comunidades possuem famílias em estado de vulnerabilidade e que, em par-
tes, graças à distribuição das sementes, conseguiram produzir alimentos para 
melhorar sua alimentação ou como forma de melhorar a renda familiar. Fato re-
ferido que muitas destas famílias não possuíam renda suficiente para subsidiar 
uma lavoura convencional devido aos custos dos insumos e com as sementes 
crioulas distribuídas encontraram uma nova forma de produzir alimentos sau-
dáveis e livres de agrotóxicos.

As sementes distribuídas em 2020, em muitos casos, foram o primeiro 
contato com a agroecologia que algumas famílias beneficiadas tiveram, o que 
ampliou as ações do projeto visto que ele se tornou referência na difusão da 
agroecologia e da alimentação saudável em diversas comunidades.
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Figura 6 – Ato de distribuição de sementes crioulas de 38 guardiões em agosto 
de 2020

Fonte CPT/ABAI.
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4 SEMENTE CRIOULA, SEMENTE DA RESISTÊNCIA

Ninguém resiste sozinho, somos frutos das relações de cuidado ou destrui-
ção. Assim É! As sementes da resistência; sementes nativas, crioulas, existem 
porque resistem os povos com suas culturas e lutas. As abelhas que fazem a 
grande tarefa da polinização são parceiras da Mãe Terra que, mesmo conta-
minada, germina novas vidas que alimentam o mundo. A juventude do Polo da 
Borborema na Paraíba contribui nessa perspectiva, quando lançou a campa-
nha “Não Planto Transgênicos para não Apagar Minha História”2. Defender as 
sementes crioulas e todas as vidas contidas no universo.

4.1 PERDA DA SEMENTE, PERDA DA IDENTIDADE CAMPONESA

Com a chegada das novas tecnologias, o princípio de manter a agrobiodi-
versidade começou a diminuir. Nos anos 90, já se via muita semente comercial, 
empresarial, circulando nos territórios de muitas comunidades, principalmente 
as sementes de milho; sabemos que a agricultura familiar depende muito do 
milho, pelo trato dos animais, a maioria das criações se alimenta com o milho e 
seus derivados. O milho é fundamental para a alimentação humana, derivados 
como a farinha, canjica, fubá, quirerinha e uma imensidão de pratos que se 
pode criar a partir deste produto e que integram as culturas populares na gas-
tronomia e celebrações socioculturais. Porém, com o passar dos anos, foram 
se perdendo as sementes e as formas de plantio. A tradição se modernizou e 
o que antes era muito mais fazer uma roça para a subsistência da família, hoje 
se pensa primeiramente em comercialização.

Nos anos de 1990 a 2000 já são poucas as famílias que faziam o consórcio 
de plantas, porque começa a se instalar na década de 80 a 90 a monocultura 
da soja. Com a chegada da cultura da soja, que ninguém conhecia, começa a 
ampliar, cada vez mais, o plantio nas grandes propriedades e, com ela, a mo-
nocultura da soja e de outros grãos em demais quantidades chamadas de com-
modities, produtos para a exportação. A justificativa para as commodities era 
que a população ia aumentar e precisaríamos de mais alimentos. Se observar-
mos, na década de 70 éramos 90 milhões de brasileiros, hoje já passamos de 
2  Fonte: https://aspta.org.br/2016/08/29/campanha-nao-planto-transgenicos-pa-
ra-nao-apagar-minha-historia 
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220 milhões de pessoas. O discurso era suprir a necessidade de alimentação, 
mas sabemos que isso é um equívoco porque uma pessoa não come somente 
soja e seus derivados, não come somente o milho. A maior parte da produção 
da soja e do milho é produzida para a exportação, e esses produtos são para a 
produção de ração para animais.

As estatísticas apontam que hoje são 70 bilhões de animais criados no pla-
neta. Isso demostra que as produções de commodities é para produzir alimen-
tos para os animais, que são quase 10 vezes mais que a população humana 
e não são produzidas para alimentar os seres humanos. Sem contar que isso 
causa um grande desequilíbrio ambiental e interfere nas mudanças climáticas. 

Esse monocultivo tomou conta do mercado agrícola e começa a tomar con-
ta dos agricultores, que antes produziam alimentos para subsistência e hoje 
produzem para o mercado. Foi isso que aconteceu com a cultura do Tabaco, 
introduzida como a salvação do agricultor, com a promessa para quem tinha 
uma pequena propriedade, mas o camponês acabou deixando de produzir sua 
diversidade que mantinha nas roças, perdendo a diversidade das sementes 
se tornando dependente de alimentos vindos dos mercados, além de passar a 
depender da empresa financiadora, para se manter com sua família no campo. 
O discurso de integração deixou os agricultores com a corda no pescoço e, 
agora, sem diversidade na produção, se o fumo não der o retorno esperado, o 
agricultor não tem outra forma de subsistência e pode perder sua propriedade 
e ter que migrar para a cidade.

Outro fator que interferiu neste período dos anos 80 e 90 foi que as famílias 
começam a diminuir, por falta de mão de obra, a sucessão familiar diminuindo, 
êxodo rural em crescimento, o sistema de plantio diversificado começa a dimi-
nuir. Tudo isso interfere na trajetória dos 10 mil anos da agricultura.

4.2 AS SEMENTES CRIOULAS, ALIMENTO DE VERDADE

Percebe-se, nos últimos anos, uma busca de alimentos diversificados por 
parte de segmentos da população com renda mais elevada e é só assim que 
essa classe social percebe que a diversidade que eles procuram no mercado, 
não é de produtos vindos das grandes propriedades. São as feiras agroeco-
lógicas e orgânicas, que revelam que essa diversidade é fruto da agricultura 
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camponesa e tradicional. Pois mais de 75% de toda produção de alimentos 
e sua diversidade está na mão da agricultura familiar. No entanto, perdemos, 
devido às ações favoráveis ao agronegócio do atual governo federal, várias po-
líticas públicas de incentivo à agricultura familiar que haviam sido construídas 
pela pressão dos movimentos e organizações do campo durante os governos 
democrático-populares. O que se promove hoje é o agronegócio porque se tem 
a ilusão que ele produz alimentos, que tudo é produzido para a alimentação 
do mercado interno e não para exportação. Mas estes alimentos vão, na reali-
dade, para o mercado externo e para a produção de ração animal. Procura-se 
iludir a população, pela força da propaganda ideológica da grande mídia, de 
que “agro é pop e agro é tudo”, tentando fazer a agricultura familiar ser incor-
porada na percepção dos produtores e consumidores, e na forma organizati-
va da pequena e média propriedade como agronegócio. Quando, de fato, a 
agricultura familiar é um modo específico, agroecológico e não mercadológico 
capitalista de produção. O que devemos hoje é conscientizar a população que 
quem produz alimentos de verdade, alimento diversificado é a agricultura fa-
miliar camponesa. Alimentos produzidos a partir de uma relação de sinergia e 
respeito com a terra, pelas mãos das famílias, e não das fazendas totalmente 
mecanizadas e envenenadas.

A conscientização da população da área urbana sobre a origem do alimento 
de verdade, contribui para impulsionar uma transformação de modo a fazer 
com que esta população comece a lutar lado a lado com o povo do campo em 
busca de uma alimentação saudável. É muito importante que os educadores e 
as educadoras trabalhem no currículo a alimentação saudável, a soberania ali-
mentar e nutricional, para uma vida com saúde plena, mostrando que a agricul-
tura familiar produz alimentos que, além de livres de agrotóxicos, trazem em si 
a força da natureza advinda do cuidado, respeito e harmonia com a Mãe Terra.

Vemos que nas lutas sempre os pequenos não têm mais aquela força que 
tinham antigamente de estar nos seus movimentos, pela força das elites e dos 
seus meios de comunicação em tentar, de todas as formas e meios, enfra-
quecer a organização popular, desmobilizando sobretudo os jovens, atraindo-
-os com a ideologia do consumismo. Estamos passando por um desmanche 
desde o golpe de 2016 no Brasil, que traz um retrocesso muito grande de um 
crescimento que vinha sendo feito da valorização da agricultura familiar, das 
conquistas de direito e de reconhecimento e passa a beneficiar mais incisiva-
mente agora o agronegócio, como modelo de desenvolvimento. Isso se reflete 
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na concessão de créditos ao agronegócio, sem quaisquer contrapartidas so-
cioambientais e trabalhistas. Ao contrário, propaga-se e defende-se com essas 
políticas do atual governo brasileiro, a exploração do meio ambiente e das pes-
soas com custos ambientais elevados e degradação da natureza e eliminação 
das comunidades originárias, tradicionais e camponesas.

4.3 PACOTE TECNOLÓGICO E A AMEAÇA ÀS SEMENTES CRIOULAS

É importante salientar que a agricultura tem mais de 10 mil anos, neste 
processo tem técnicas que a gente nem conhece, que ao longo desses anos 
as famílias desenvolveram para manter as sementes, armazenar e disseminar. 
Antigamente essas sementes eram chamadas de sementes de paiol. O que 
influenciou muito a transformação das sementes em mercadorias foi a chega-
da do pacote tecnológico com outras variedades, máquinas e insumos. É que 
tudo que é novo, o povo quer experimentar e, neste processo, se perderam 
muitas sementes, muitas foram extintas. Chega junto com a revolução verde 
a assistência técnica e, com ela, os milhos híbridos, com aquela ilusão de que 
estas sementes produzem mais e acaba aumentando a geração de renda, mas 
junto com isso chegam os insumos, porque estas sementes dependem desses 
insumos e junto chegam também os primeiros agrotóxicos na nossa região. 
Cria-se, com essa modernização conservadora, um sistema de dependência e 
não de autonomia.

Em Cruz Machado, no Estado do Paraná, tradicionalmente os agricultores 
faziam roças de toco, onde era o roçado queimado para adubar a terra, poste-
riormente, plantavam consorciado o milho e feijão, se faziam os ‘eitos’ e cada 
propriedade tinha três ou quatro ‘eitos’ onde se roçava e plantava em um deles 
e os outros três ficavam descansando. A cada dois ou três anos roçavam para 
aquela matéria orgânica acumulada servisse de adubo. São técnicas de uma 
riqueza enorme que hoje se perderam, ninguém deixa a terra descansar e 
poucos fazem a rotação de culturas para contribuir com os elementos minerais 
e biológicos do terreno. Vale lembrar que estas famílias eram grandes. Cada 
família tinha de 10 a 12 filhos e, por mais que essas roças produzissem pouco, 
era o suficiente para alimentar a todos e ainda sobrava para a venda no comér-
cio local ou para os vizinhos.

Nesta história, com a chegada dos híbridos vem a ideia de se produzir mais, 
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com estas sementes melhoradas, já se começa a produzir o milho solteiro, já 
sem o consórcio com o feijão. Nesta época chega em Cruz Machado o primeiro 
pacote de adubo para eles, e se deu à medida que eles deveriam usar uma co-
lher de adubo por cova. Então os agricultores faziam as covas, colocavam três 
a quatro sementes e uma colher de sopa de adubo, depois apareceu a ureia e 
outros insumos. Com isso o agricultor acabara se iludindo que a produção era 
maior e se iludem que estas sementes eram melhores das que eles guardavam 
no paiol.

Outra coisa que se perde é o consórcio das lavouras e assim é reduzido em 
muito o volume de produção de cada área. Tudo isso veio com o pacote tecno-
lógico e foi fortalecido pela assistência técnica. Das poucas sementes de paiol 
puras que ainda temos, nas mãos das guardiãs e dos guardiões de sementes, 
chamamos sementes da resistência que, apesar de todo o impacto da revolu-
ção verde e da pressão do pacote do agronegócio, trazem consigo histórias e 
a essência da alimentação saudável, da comida de verdade!

Preservar, multiplicar e proteger da contaminação dos agrotóxicos, da mo-
dificação genética as sementes crioulas é garantir a autonomia dos campone-
ses e camponesas de ter suas sementes que são altamente variáveis, hete-
rogêneas, geneticamente diversas e resistentes que conseguem se adaptar 
com mais facilidades às mudanças climáticas. “Compreender que toda nossa 
riqueza milenar está cada dia mais ameaçada e controlada por apenas quatro 
empresas no planeta que controlam 68% de todo o fornecimento comercial de 
sementes, e as mesmas controlam 71% de todas as vendas globais de pesti-
cidas”, ressalta em uma entrevista ao Brasil de Fato, em 2018, o pesquisador 
canadense Pat Roy Mooney3. Não existe mais uma indústria de sementes se-
parada da indústria de pesticidas e essa, por sua vez, está cada vez menos 
separada da indústria de fertilizantes, e cada vez menos separada da indústria 
de máquinas agrícolas. Os povos do campo, das águas e das florestas, como 
guardiãs e guardiões da biodiversidade e das sementes nativas que partilham 
como forma de resistência, possuem um grande número de cultivares e fazem 
seleção das plantas na perspectiva do seu sistema produtivo, conforme suas 
preferências e condições locais de clima e solo. Em condições de clima e solo 
desfavoráveis, sementes nativas produzem melhor que as híbridas, pela sua 
adaptação a estas condições, conferidas ao longo de décadas de seleção e 

3  https://www.brasildefato.com.br/2018/07/16/multinacionais-ampliam-contro-
le-da-cadeia-alimentar-por-meio-do-monopolio-de-dados
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cuidado pelos agricultores e agricultoras. Elas são uma criação coletiva dos 
povos que reflete a história especialmente das mulheres que foram as primei-
ras a cultivarem as sementes. Garantiram através da história sua permanência 
e se tornaram suas principais guardiãs da biodiversidade, e a manutenção da 
vida e preservação da cultura de seu povo. Padre Jaime diz “Para defendê-la 
precisamos conhecer e nos integrar a essa criação, assim um cuida do outro.” 
Somos milhões com tanta diversidade não podemos permitir ser controlados 
por tão poucos, nem trocar a harmonia da diversidade onde um cuida do outro, 
possibilitando o melhoramento da genética pelos cruzamentos naturais; pelas 
invenções preparadas em laboratórios de grãos e mudas que destroem que 
esterilizam que matam, desertificam com as grandes plantações de Pinos e 
eucaliptos. As mentiras de produzir mais, com menos venenos, e matar a fome 
do mundo estão caindo por terra. O que se verifica na realidade, é que viven-
ciamos o contrário destas promessas. Por isso, e mais do que nunca, estamos 
convencidos de que esses pacotes estão nos levando ao abismo, destruindo 
as matrizes naturais das sementes, provocando o desequilíbrio ambiental e a 
fome. As sementes transgênicas, que a cada dia exigem mais agrotóxicos, fra-
gilizam, matam, esterilizam a Mãe Terra e nos tornam doentes e dependentes. 
Na verdade, elas não são sementes, mas são grãos produzidos em grandes 
latifúndios para ração animal e inclusive humana, deixando os seres doentes 
e vulneráveis.

Sofremos com um conjunto de doenças (diabetes, hipertensão, gastrites, 
doenças cardiovasculares, obesidade, câncer) diretamente associadas à ali-
mentação inadequada e contaminada. Isto é resultado de uma produção agrí-
cola com o uso de agrotóxicos, e da produção industrial com a adição de con-
servantes químicos aos produtos. Outra grave ameaça é o fantasma da fome 
que volta a rondar milhões de lares brasileiros de baixa renda, seja pela queda 
da renda por falta de emprego destas famílias, seja pelo aumento do preço dos 
alimentos e do gás de cozinha. Sem sementes crioulas e alimento saudável, 
não teremos soberania e nem qualidade de vida.
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5 AS SEMENTES CRIOULAS E A AGROECOLOGIA

As sementes crioulas são parte da prática da agroecologia. Agroecologia 
é cuidado com a vida da natureza e das pessoas. Ela se relaciona à proposta 
do “Bem Viver”, na busca por qualidade de vida, por espiritualidade ecológica, 
por hábitos de vida e consumo sustentáveis, por uma postura ética e política. 
As sementes representam relações de poder e resistência ao modo de produ-
ção capitalista que valoriza um sistema de monocultivo e acréscimo de lucros 
a qualquer custo, elementos da necropolítica. O bem julgar pode nos levar ao 
bem viver, se houver atitudes e decisões decorrentes do discernimento, que 
levem a opções políticas e jeito de viver que preservem a vida (ALCANTARA, 
SAMPAIO, 2017).

As sementes crioulas carregam em si a memória e a história da convivên-
cia com muitas gerações de camponeses. A este respeito a história do milho 
é significativa. Tudo começou no sul do México há cerca de 9.000 anos com o 
parente selvagem do milho, o teocinto. O teocinto tem pouca semelhança com 
o milho de hoje. As suas espigas são pequenas e os seus grãos são protegidos 
por uma casca muito dura. Ao longo dos milênios, os povos originários melho-
raram o teocinto e o transformaram na planta maravilhosa, que é o milho de 
hoje. Este processo é chamado de domesticação. Do México, o milho migrou 
junto com os povos para o sul, para a América Central, e depois para a América 
do Sul, entrando pela Amazônia. Até pouco tempo imaginava-se que o milho, 
quando ele entrou no Brasil há cerca de 6.500 anos, já era totalmente domes-
ticado, igual ao nosso milho de hoje. No entanto, esta história era mal conta-
da. No ano de 2018 uma equipe internacional de cientistas de 14 instituições 
publicou o resultado de uma pesquisa muito interessante. Eles comprovaram 
que o milho trazido do México para a América do Sul era de um tipo genético 
muito mais primitivo do que até então se pensava e que o processo de seleção 
e domesticação do milho ainda não havia sido finalizado no México, quando as 
variedades do milho começaram a ser difundidas para a América do sul. 

Como os cientistas chegaram a esta conclusão? Um grupo de arqueólogos 
da Universidade federal de Minas Gerais achou há cerca de 20 anos no norte 
de Minas, nas cavernas de Peruaçu, uma série de vestígios arqueológicos de 
milho. Eles ficaram muito admirados e queriam saber, como o milho, que teve 
o seu início no Mexico conseguiu chegar em Minas Gerais? Para saber mais 
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eles pediram ajuda a cientistas da Embrapa de Brasília. Um destes pesquisa-
dores, o Dr. Fabio de Oliveira Freitas, começou, junto com um colega inglês, a 
analisar os fragmentos de DNA encontrados nestas amostras arqueológicas e 
compará-los com amostras atuais de milhos cultivados em comunidades tra-
dicionais. No início destes estudos há mais de 20 anos os dados genéticos 
encontrados ainda eram difíceis para interpretar. Somente anos depois, com o 
trabalho conjunto de muitos cientistas, arqueólogos e historiadores e, graças 
às ferramentas modernas da pesquisa genética, se tornou possível entender 
melhor esta complexa história do milho. Hoje sabemos que aquela planta, que 
entrou no Brasil pelo sudoeste da Amazônia há 6.500 anos, era um milho semi-
domesticado, um percursor do milho de hoje. E sabemos, que foram os povos 
indígenas da Amazônia que, ao longo de milênios, finalizaram a domesticação 
do milho até que a planta se tornou este alimento tão importante e gostoso que 
consumimos hoje. 

Estes resultados mostram que os povos indígenas do passado e do presen-
te são de grande importância para a seleção, o melhoramento, a domestica-
ção, a biodiversidade e a difusão de plantas alimentares como o milho, a man-
dioca e outras. Devemos muita gratidão aos povos indígenas e quilombolas 
por terem entregado estes alimentos maravilhosos para nós, alimentos, que a 
partir da América do sul conquistaram o mundo. O milho é mais brasileiro que 
se imaginava. 

Toda essa relação com a natureza e o Bem Viver caracterizam um modo 
diferenciado de produção, distribuição e consumo sintetizado no “jeito agroeco-
lógico de produzir”. Para tratar de sementes crioulas, remete-se a um contexto 
mais amplo da concepção agroecológica.

5.1 O JEITO AGROECOLÓGICO DE PRODUZIR

Praticar a agroecologia, o Bem Viver, é não aceitar se guiar pelo modo de 
produzir e consumir do capitalismo, voltado ao lucro, mesmo que custe a des-
truição dos biomas e o sacrifício de vidas humanas no altar da idolatria neolibe-
ral, rejeitar a mercantilização da natureza e da vida. Pois “esse sistema mata”, 
como adverte o Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 
(FRANCISCO, 2013). É preciso “produzir para viver” (SANTOS, 2003) e não 
viver para produzir e consumir de modo insano.
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Agroecologia é uma forma de produzir os alimentos necessários para as nos-
sas famílias, promover uma condição de vida digna, educação e saúde. As trocas 
de sementes são ações que revelam concepções e práticas agroecológicas.

Nos encontros e feiras de sementes, há troca de sementes e saberes. Por 
exemplo, sobre como fazer a adubação verde e o controle agroecológico de 
pragas e doenças. São práticas agroecológicas: roçar sem queimar, capina e 
roçagem seletiva, cobertura morta/compostagem laminar, cobertura viva com 
adubos verdes, plantio em nível, cercas vivas, observação da natureza e suas 
interações, consumir frutas da época, manter as águas limpas, preservar as 
matas na beira dos rios e nascentes, intercâmbio de sementes e saberes.

5.2 O RESPEITO À MÃE TERRA E À BIODIVERSIDADE 

A agroecologia preserva os ecossistemas, harmoniza os conhecimentos 
ancestrais e novos, formando uma base de vida comunitária e de convivência 
com a Mãe Terra, em proteção à biodiversidade.

As práticas agroecológicas resgatam a tradição originária e do campesina-
to, pois esta era a única forma de cultivo que existia antes da “revolução verde”, 
ou seja, da agricultura de veneno e transgenia. É o resgate da sabedoria das 
comunidades e povos tradicionais e originários, gestada em seus territórios.

Figura 7 – Acampamento Maila Sabrina-plantio sementes crioulas recebidas 
da ReSA

Fonte MST/PR.
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Há experiências de agroecologia em áreas urbanas. Mas a imensa popula-
ção das cidades, mesmo sem produzir em grande quantidade alimentos agroe-
cológicos, pode mostrar seu respeito à Mãe Terra nos hábitos de consumo e 
descarte. Recusar-se a consumir o que vem da agricultura envenenada, trans-
gênica, de monocultivo, o que vem de animais não livres, mas confinados, tra-
tados com produtos químicos e “alimentos” não orgânicos, de gado instalado 
com desmatamento. Não usar sacolas, copos e canudinhos de plástico. Não 
gerar lixo (reaproveitar o orgânico e o reciclável e reduzir o consumo deste).

Os 8 R’s da vida sustentável são: refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respei-
tar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Estamos repassando…

5.3 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Muitos adquirem “alimentos” no comércio sem ver de onde vêm, como são 
produzidos, qual a sua qualidade. Hipócrates, fundador da medicina, dizia “que 
teu alimento seja teu remédio”. O peixe morre pela boca… Todos sabemos o 
impacto na saúde de um hábito de consumir comida de verdade. Confira este 
interessante vídeo de Ayer (2009) em https://youtu.be/A8YH-g_WjZM. Menos 
produtos processados, industrializados, cheios de aditivos químicos. Descas-
car mais e desembrulhar menos. Se não puder tirar da dieta carne de gado, 
que é o alimento mais antiecológico no seu processo produtivo, aderir ao me-
nos ao movimento “segunda sem carne”. Quem sabe, a partir do aumento ab-
surdo do preço, tentar uma mudança de hábito, além de participar ativamente 
das luta pela soberania alimentar e nutricional e por mudanças nas políticas 
públicas e no modelo de desenvolvimento… O consumo de carne em maio é 
o menor em 25 anos. Em grande parte da história, a humanidade sobreviveu 
com proteína e amido vindos de grãos, como mostrado nessa reportagem da 
TV Cultura (2021) em https://youtu.be/lOeoZpo5wb8.

O Brasil se tornou campeão de agrotóxicos lançados em nossa terra, ar 
e águas. Daí a importância de escolher os alimentos agroecológicos para a 
saúde. 

Lembramos do testemunho de Célio Ferracioli na Romaria da Terra em Ma-
rilândia do Sul: “Dizem que a saúde entra pela boca, então nós estamos plan-
tando alimentos que garantem saúde para as pessoas”. E mostrou como, ao 
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abandonar a agricultura envenenadora e transgênica, melhorou não apenas a 
saúde da terra, mas também de toda a família. Sem gastos com agrotóxicos, 
pesticidas, compra de sementes, menos gastos com remédios... Produzir mais 
para comprar menos, adquirir produtos de qualidade e de preferência da sua 
região.

Figura 8 – Mandala de alimentos que compõem cestas solidárias – ABAI/CPT

Fonte CPT /ABAI.

5.4 SOBERANIA ALIMENTAR

“A produção de alimentos saudáveis, em quantidade adequada para su-
prir as necessidades humanas, tem demandado a prática de uma agricultura 
sustentável, que possibilite a interação entre os seres humanos e os recursos 
ambientais” (ALMEIDA, 2012, p.7).
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Figura 9 – A produção agroecológica traz vida às mesas, celebra a diversidade

Fonte: Acervo Comissão Pastoral da Terra - PR.

A produção vinda de pequenos agricultores(as) é responsável por 75%, 
ou seja, a maioria absoluta dos alimentos que chegam às mesas das casas. 
Os produtos da agricultura familiar não são destinados primeiro à exportação, 
como a soja que vai para o gado em outros países.

As políticas públicas deveriam priorizar a agricultura familiar camponesa 
e a transição agroecológica, para combater a fome, garantindo a soberania e 
segurança alimentar. Mas as políticas  favorecem o agronegócio, aumentam 
o desmatamento para monocultivo ou criação de gado, ameaçam os povos 
originários, tradicionais e do campo e criam leis para destruir os biomas, para 
aumentar a quantidade e letalidade de agrotóxicos que entram no país.

A agroecologia pode garantir a autonomia da população camponesa. Pro-
duzindo com variedade, pois o monocultivo se destina ao lucro e não à garantia 
da segurança alimentar e nutricional, de modo soberano.
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Figura 10 – Agroecologia e sementes crioulas

Fonte: Acervo Comissão Pastoral da Terra - PR.
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6 O DEUS DA VIDA E A MÃE TERRA QUE FAZ  
GERMINAR AS VIDAS CONTIDAS NAS SEMENTES

O poema da criação contempla as maravilhas de Deus nos seres, cria-
dos por Ele, para sua glória. E no terceiro dia criou as plantas. “Deus disse: 
‘Que a terra verdeje de verdura: ervas que deem sementes, e árvores fru-
tíferas que deem sobre a terra, segunda sua espécie, frutos contendo sua 
semente’, e assim se fez” (Gn 1, 11). Ervas e árvores abrangem todo reino 
vegetal, isto é, todas as plantas criadas por Deus para o alimento e a alegria 
do ser humano e o bem-estar de mulheres e homens e de todos os seres. 
Simbolicamente falando no mesmo dia em que Deus organizou o conti-
nente, isto é, terceiro, já criou as plantações, a terra não foi feita para ficar 
desértica. Até aqui Deus havia criado a terra, os mares, a luz: elementos 
necessários para germinar as sementes. Deus não cria um ser antes de seu 
alimento. Porque Deus quer os seres bem alimentados. Nos dias seguintes, 
Ele vai criar os seres do reino animal porque já terá alimentos, tanto para as 
outras espécies, quanto para espécie humana.

6.1 OS SERES VIVOS QUE PRODUZEM SEMENTES, CADA UMA COM 
SUA ESPÉCIE

Disse Deus, verdeje erva com a semente e as árvores que deem seus frutos 
e que no fruto contenham a semente. A erva ela própria já é o alimento. A árvo-
re produza seus frutos que servem de alimento e neles contêm as sementes, 
os outros alimentos que contêm espigas ou cachos já estão contemplados, 
como dito acima, nas árvores e nas ervas. A questão das sementes é assegu-
rada pela Palavra criadora de Deus. O imperativo do versículo 11 que a terra 
verdeje... se cumpre no versículo 12 o verbo está no passado, a terra produziu. 
A Palavra de Deus se cumpre, Deus cria, pela Palavra, conforme Ele vai falan-
do, vai acontecendo. A palavra de Deus é como que a semente da criação. Daí 
a importância do cuidado com as sementes. Também os teólogos da patrística 
em se tratando de Cristo dizem que a semente do Verbo encarnado estava no 
Antigo Testamento.

Portanto, cuidar das sementes é cuidar da vida contida nas sementes. As 
vidas das espécies estão contidas nas sementes e garantidas pela Mãe Terra 
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que Deus criou antes de criar as sementes. Para que elas fossem bem recebi-
das, protegidas e germinassem conforme determina a ordem da criação.

“Na tradição judaico-cristã, dizer ‘criação’ é mais do que dizer natureza, 
porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um 
valor e um significado”, como afirma Papa Francisco na Carta Encíclica Lauda-
to Si’, n. 76 (FRANCISCO, 2015, p. 60).

“Deus disse: ‘Que a terra verdeje de verdura: ervas que deem semente e 
árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos con-
tendo as sementes’, e assim se fez. A terra produziu verdura: ervas que dão 
sementes segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, fruto 
contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom” (Gn 1, 11-12). O criador 
disse, que a terra produza e a terra produziu, e Deus viu que isso era bom, e 
desse modo se concluiu o terceiro dia. Foi no terceiro dia que Deus organizou 
a terra e os mares e viu que era bom e, neste dia, criou as ervas e as árvores 
com suas sementes e seus frutos e viu que era bom. São de capital importân-
cia estes verbos: “Disse”, “verdeje”, “viu”, ou seja, disse e aconteceu. A Palavra 
de Deus em hebraico, Dabar, tem em si uma ação, por isso, que se diz que a 
“Palavra de Deus é viva e eficaz” (Hb 4, 12). “Produziu” concretiza a palavra de 
Deus, pois é como “a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam, 
sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar dando 
semente ao semeador e pão ao que come” (Is 55, 10), assim a palavra que sai 
da boca de Deus, cumpre o que lhe é próprio. A Palavra de Deus é vida por 
excelência e as sementes são vida dentro dessa dinâmica. O outro é o verbo 
ver, Deus “viu”, completando a frase viu que era bom. Deus sempre contempla 
a sua própria criação. Deus fica contente quando vê a natureza em harmonia, 
as pessoas se amando e descontente quando vê em desarmonia, pessoas ex-
ploradas como Ele viu depois no Êx 3 o sofrimento do seu povo, as sementes 
e os frutos não estavam à disposição do povo. Por isso, Deus toma a iniciativa 
de levar seu povo para uma terra onde eles cultivarão as sementes.

E vai ser no terceiro dia também, que Jesus vai ressuscitar. Para nós cris-
tãos são muito importantes estes elementos da criação, que Deus os criou 
bons e o homem estragou e Jesus restaurou com sua morte e ressurreição, 
como Ele disse: “Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá 
só; mas se morrer, produzirá muito fruto” (Jo 12, 24b).
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6.2 AS SEMENTES QUE FECUNDAM A TERRA E FAZEM GERMINAR O 
ALIMENTO

O morrer na terra não aniquila a semente, ela germina, a semente morrer na 
terra não é uma morte, é um germinar, é semelhante ao ser humano morrer em 
Cristo, não é uma aniquilação é uma transformação. Somente o ser humano 
pode aniquilar a si próprio e as sementes das ervas e árvores se ele não for 
bem-intencionado. E São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina: “[...] Um 
simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo 
como quer; a cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio” (1Cor 
15, 36). De novo aparece a vitalidade que a semente traz consigo, no que tan-
ge à preservação e continuação da espécie, como lhe é próprio.

Jesus usa a comparação da vitalidade da semente para falar da dinâmica 
do Reino de Deus, por exemplo, a parábola do semeador em Marcos capítulo 
4. E viver conforme o reino de Deus é dar espaço para que todos tenham aces-
so a boas sementes, só assim viveremos a justiça. “Todo o Novo Testamento, a 
nova aliança de Deus com seus filhos, irmãos de Jesus, nos orienta no sentido 
da partilha e da prática da justiça” (CNBB, 1980, p. 22), que engloba o cultivo e 
partilha das sementes, para se ter pão em todas as mesas. 

Figura 11 – Mandala de sementes celebração da Vida – AS-PTA

Fonte: AS-PTA.
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6.3 A PRÓPRIA NATUREZA SE REPRODUZ SEMEANDO SUAS SEMENTES

A natureza, integrada e integradora, compreendendo a concepção de Mãe 
Terra se autorregula, ocorrendo a dispersão, que ocorre aleatoriamente e a 
migração, que acontece de modo direcional e em massa das sementes. As 
sementes são Vida, se deslocam, se movimentam, em busca de melhores con-
dições de existência. Os animais e os seres humanos contribuem para esses 
movimentos, que ocorrem de modo sustentável quando há equilíbrio dos ecos-
sistemas. Quando há desequilíbrio, esse ciclo se rompe, causando problemas 
de sobrevivência das espécies. É preciso valorizar a integração de mulheres 
e homens à natureza, como elemento do desenvolvimento sustentável, que 
significa o respeito ao ritmo próprio com interações positivas, sinérgicas e inte-
grais – e não predatórias, exploradoras e destruidoras – das sociedades huma-
nas com o ambiente inteiro.

6.4 AS SEMENTES QUE MULTIPLICAM AS VIDAS NA TERRA, NOS MA-
RES E NOS ARES

Assim, as sementes multiplicam a vida em todos os ambientes em que os 
seres vivos e inanimados existem. Espalhando-se as sementes, devem frutifi-
car em condições propícias. 

E as sementes geram as plantas, mas também os ovos fecundados geram 
os animais, no milagre da criação e recriação das existências. Na Terra, nos 
Mares, Rios e nos Ares, conforme Deus designou, as sementes, elas mesmas, 
representam a Vida. Assim como o dente-de-leão é levado da Terra para os 
Ares e germina em solos com variados índices de umidade, diversos animais 
espalham as sementes por onde transitam, disseminando as sementes conti-
das, com suas histórias, potencialidades, flores e frutos, gerando, assim, novas 
sementes. 
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Figura 12 – Dente-de-leão, símbolo místico de sementes que se espalham na 
mão dos guardiões

Imagem: Fernando Franzoi, 2020.



Sementes Crioulas e transformação socioambiental dos sujeitos 48

7 DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

7.1 RISCOS DA CONTAMINAÇÃO

É preciso, ainda, proteção às diversas ameaças que os agricultores, 
camponeses e comunidades enfrentam em seu dia a dia, como a criminalização 
fitossanitária, a aplicação de agrotóxicos e do pacote tecnológico via crédito 
agrícola, a ausência de reforma agrária e, especialmente, a contaminação ge-
nética das sementes crioulas pelas sementes transgênicas. 

A contaminação genética causa danos extensos aos agricultores, que acar-
retam impactos econômicos (royalties e dependência do mercado de semen-
tes caras geneticamente modificadas), de produtividade, danos culturais, de 
erosão genética e aos conhecimentos tradicionais dos povos, agricultoras e 
comunidades que cultivam variedades de milho, feijão e outros produtos, como 
base alimentar e artesanal por séculos.

No caso do milho, há apenas uma norma que trata de coexistência entre mi-
lho transgênico e crioulo. A Resolução Normativa 04/2009 da CTNBio estabe-
lece a distância de 100 metros ou 20 metros com bordadura de 10 fileiras para 
isolar plantações de milho transgênico das demais, a qual deve ser aplicada 
pelo produtor que cultiva transgênicos. Sabemos que essa norma ainda é ine-
ficiente para a proteção dos direitos dos agricultores familiares, camponeses e 
comunidades tradicionais, mas, mesmo assim, é fruto de luta dos agricultores 
e organizações de defesa de direitos humanos e socioambientais que judicia-
lizaram a questão. 

Contra essas violações de direitos causadas pelos transgênicos e sua libe-
ração desmedida, devemos nos organizar coletivamente, continuar denuncian-
do publicamente e exigir que sejam emitidas normas mais seguras e protetivas 
aos agricultores familiares e à agrobiodiversidade. 

7.2 REGULAMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E SUPORTE JURÍDICO

O que protege as sementes crioulas? Direitos para os guardiões e 
guardiãs. 

Influenciadas por mecanismos e acordos internacionais, as legislações na-
cionais que regulam ou incidem sobre o regime de sementes são contraditórias 
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e voltadas muito mais ao mercado formal e à proteção de grandes empresas 
de sementes, fertilizantes e agrotóxicos, ao agronegócio e aos interesses fi-
nanceiros, principalmente especulativos, concentradores de terra e riquezas. 

Isto é, são poucas e vagas as menções específicas em relação às semen-
tes crioulas. As brechas e lacunas foram duramente conquistadas com pres-
sões de movimentos de camponeses(as) e agricultores(as). A lógica legal prio-
riza, portanto, as sementes “estáveis e homogêneas”. As sementes crioulas, 
por sua vez, são altamente variáveis, heterogêneas, geneticamente diversas, 
resistentes, resilientes e adaptáveis, por isso é tão difícil “enquadrar” essas 
sementes em “caixas” jurídicas. 

Por isso, a proteção das sementes crioulas perpassa pela proteção dos(as) 
próprios(as) guardiões(ãs), em seus Direitos Humanos, e na existência de 
políticas públicas de promoção da agrobiodiversidade. Não adianta registrar, 
enquadrar e amarrar. É preciso garantir a multiplicação e diversidade que pro-
movam autonomia dos povos do campo, águas e florestas. Proteger as se-
mentes crioulas é efetivar o direito desses povos terem autodefinição e au-
todeterminação da forma como querem cultivar os alimentos e como querem 
produzir e reproduzir as sementes. É isso que indicam alguns instrumentos 
internacionais que protegem o direito dos agricultores e comunidades locais 
sobre as sementes e conhecimentos tradicionais, como é o Tratado Internacio-
nal sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (TIRFAA/
FAO) especialmente no art. 9º, a Convenção da Diversidade Biológica (art. 8º, 
j) e seus Protocolos (Cartagena e Nagoya), a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e recentemente a Declaração das Nações Uni-
das sobre os Direitos dos Camponeses e outras pessoas que trabalham nas 
Zonas Rurais.

É também nesse sentido que a Lei 10.711/2003 dispõe que as sementes 
crioulas e os agricultores familiares e comunidades tradicionais que as 
multiplicam não precisam ter cadastro no Renasem (Registro Nacional de Se-
mentes e Mudas) e nem no RNC (Registro Nacional de Cultivares) e não podem 
ter qualquer restrição para serem adquiridas em programas de financiamento 
ou em programas públicos de distribuição ou troca de sementes, desenvolvi-
dos junto a agricultores familiares.

Os conhecimentos tradicionais aplicados no desenvolvimento das diversas 
variedades também devem ser respeitados e não podem ser apropriados por 
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empresas ou pelo Estado sem que os benefícios oriundos de uma explora-
ção econômica ou para pesquisa retorne de alguma forma aos agricultores e 
camponeses, mesmo que seja destinado ao Fundo Nacional de Repartição de 
Benefícios. É o que estabelece a Lei da Biodiversidade (Lei 13.123/2015).

Os estados e municípios também podem legislar garantindo políticas pú-
blicas de promoção da agrobiodiversidade e a proteção das guardiãs, dos 
guardiões e de seus conhecimentos. Algumas propostas se desenvolvem em 
âmbito local, nos municípios, ou regional, nos estados. Já temos visto o avan-
ço de legislações municipais e estaduais que fomentam políticas públicas de 
ampliação e proteção de casas e bancos comunitários de sementes, que reco-
nhecem o trabalho das guardiãs e até que trazem as sementes crioulas para 
as compras institucionais, via projetos de aquisição e distribuição de sementes 
crioulas.

Mas essas políticas públicas não podem significar amarras ou empecilhos. 
É preciso ficarmos atentos às tentativas das elites do agronegócio e das em-
presas de sementes, fertilizantes e agrotóxicos de desregulamentar a proteção 
às sementes crioulas e aos cultivares, com pressão no Congresso Nacional. 
Esses projetos, além de atacarem os direitos sobre as sementes crioulas, trans-
ferem para a esfera privada as decisões sobre a produção agrícola e a existên-
cia dos povos do campo, das florestas e águas. As sementes crioulas precisam 
de proteção e valorização dos trabalhos das guardiãs, fomento à circulação, 
incentivo à multiplicação e salvaguardas aos conhecimentos tradicionais.

7.3 PRODUÇÃO, REPRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO

As sementes são bens comuns, memórias vivas da diversidade e da cons-
trução ancestral dos povos. Assim, são de livre circulação, troca, comerciali-
zação, conservação e consumo sustentáveis. Quanto mais as sementes se 
movem, mais diversidade e autonomia são construídas. É nesse caminho que 
lutamos e que nos organizamos. Qualquer marco jurídico e político realmente 
protetivo das sementes crioulas necessita garantir a proteção dos conhecimen-
tos tradicionais, dos territórios e das pessoas que multiplicam e promovem a 
agrobiodiversidade e a soberania alimentar. E que defendem, incondicional-
mente, a Vida.
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Imagem: Mandalas sementes crioulas
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8 CELEBRAR A VIDA CONTIDA, NAS SEMENTES

8.1 1. E Deus criou a terra

(Colocar um recipiente com terra, outro com água e uma luz, se o espaço for 
aberto poderá ser uma pequena fogueira, no meio do espaço da celebração)

Leitor(a) 1: Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas para juntos celebrar-
mos a vida contida nas sementes.
Leitor(a) 2: Que o Deus Criador de todas as coisas, que plantou a vida nas 
sementes, que Seu Filho, que como as sementes que morre na terra, para que 
todos e todas tenham a vida plena e que Seu Espírito de Luz fecunde a terra e 
a semente do Reino, semeada entre nós, faça germinar seu Reino Definitivo.
Todos(as): Amem, Axé, Awerê
Canto: Momento novo
Deus chama a gente pra um momento novo 
De caminhar junto com o Seu povo 
É hora de transformar o que não dá mais 
Sozinho, isolado, ninguém é capaz

Refrão: Por isso vem entra na roda com a gente também 
Você é muito importante, Vem!
Não é possível crer que tudo é fácil 
Há muita força que produz a morte 
Gerando dor, tristeza e desolação 
É necessário unir o cordão

A força que hoje faz brotar a vida 
Habita em nós pela sua graça 
É ele quem nos convida pra trabalhar 
O amor repartir e as forças juntar

Leitor(a) 3: A terra é o lugar onde vivemos. Até onde sabemos, como planeta, 
a Terra é o único que tem vida num cosmos infinito, tão grande que o conheci-
mento humano não foi capaz ainda de decifrar. Só tem vida humana na terra, 
pelo que sabemos. Isso seria suficiente para que nós nos dirigíssemos ao pla-
neta Terra com respeito e cuidado.
Leitor(a) 1: A terra é o lugar onde pisamos, por onde caminhamos e no qual 
construímos nosso modo de vida e nossa identidade. A terra forma a nossa 
cultura e nossos modos próprios de vida: o jeito como comemos e como plan-
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tamos, o modo como erguemos as nossas casas, o tipo de semente que cul-
tivamos, as receitas culinárias, o modo de se vestir… tudo isso é resultado da 
relação entre nós e a terra, como o nosso território.
Leitor(a) 2: A terra é o dom de Deus para o povo. Por isso muitas culturas 
falam da Terra como Mãe. É ela que alimenta, que aquece, que fornece tudo 
para que a vida seja possível. Sem-terra não há vida. Sem-terra o povo fica 
sem raiz, e a vida perde o sentido. Simbolicamente, a terra é a mãe do povo 
porque é ela que lhe ensina a ser quem ele é, é ela que lhe dá possibilidades 
de crescer e prosperar. Como a mãe cuida do seu filhinho, a terra cuida do 
povo como seu filho.
(Todos erguem as mãos em direção à terra e rezam juntos)

Todos(as): Senhor Deus da terra e da vida, abençoa essa terra e nos aju-
da a construir um mundo mais justo, onde caibam todos os seres vivos e 
onde a dignidade seja o princípio central. Torna nossas terras produtivas 
para que a semente da vida cresça e dê frutos que alimentam o povo. 
Livra-nos dos modos de produção que degradam a terra, envenenado 
nossos solos, poluído nossas águas e explorando os trabalhadores e tra-
balhadoras do campo.

2. E Deus criou a Sementes

Leitor(a) 3: A terra representa a vida. Nela dormem as sementes da vida e 
com elas os nossos sonhos e esperanças. Toda semente é uma promessa de 
futuro.
Leitor(a) 1: A terra nos dá esperança porque dentro de cada semente está 
contida a vida, que gera, as plantas, as flores, os frutos e a reprodução da pró-
pria semente.
Leitor(a) 2: Cuidar das sementes é cuidar da vida contida nas sementes. As 
vidas das espécies estão contidas nas sementes e garantidas pela terra, que 
germinarão e produzirão novas vidas que alimentam todas as vidas.
Leitor(a) 3: Assim são as sementes nativas, as sementes crioulas, que são 
parte da agricultura agroecológica, pois a agroecologia é o cuidado com a vida 
da natureza e das pessoas. As sementes crioulas representam relações de 
poder e resistência ao modo de produção capitalista que valoriza um sistema 
de monocultivo e do lucro a qualquer custo.
Leitor(a) 1: A agroecologia é uma forma de produzir os alimentos necessários 
para as nossas famílias, promover uma condição de vida digna, educação e 
saúde.
Leitor(a) 2: As sementes crioulas são fundamentais para garantir a autonomia 
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dos e das camponeses(as), dos povos tradicionais e originários. Produzindo 
com diversidade de variedades, pois a produção do agronegócio se destina 
à exportação com base no lucro, e não garante a soberania alimentar e muito 
menos a alimentação saudável das pessoas.
Leitor(a) 3: Na história do povo a palavra sagrada tem o papel pedagógico de 
iluminar nossa reflexão e reanimar nossas esperanças. Vamos ouvir a Palavra 
de Deus Criador que nos revela o Deus da Vida, que faz do germinar das se-
mentes a reprodução da própria vida.
Canto: Põe a semente na terra
Toda semente é um anseio de frutificar / e todo fruto é uma forma da gente se 
dar. 

Refrão: Põe a semente na terra, não será em vão 
Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão (2x) 
Toda palavra é um anseio de comunicar / e toda fala é uma forma da gente se 
dar.

3. Proclamação da Palavra = Gn, 1,9-25

Tempo de Escuta (momento de silêncio)

Leitor(a) 1: Vamos refletir a Palavra que foi proclamada
Deus criou e organizou o continente, isto é, no terceiro dia criou as plantações, 
pois a terra não foi feita para ficar deserta. Deus criou a terra, os mares, a luz, 
como elementos necessários para garantir que as sementes produzam frutos, 
pois Deus não cria um ser antes dos alimentos.
Para nós:
Que relação podemos perceber entre a criação dos seres vivos e as sementes?
Por que é importante cuidarmos das sementes crioulas?
Alguém já participou de uma festa ou feira de sementes crioulas?
Alguém conhece um guardião ou guardiã de sementes crioulas?
Que relação existe entre as sementes crioulas e sua variedade com a alimen-
tação saudável?

4. E Deus criou os seres humanos para cuidar da criação, da natureza e 
das sementes

Leitor(a) 2: Somente depois que Deus criou todas as plantas, sementes, seres 
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vivos é que Deus criou o homem e a mulher e “tomou o homem e o colocou no 
jardim de Éden para cultivar e o guardar”.
Leitor(a) 3: Somos moradores das “terras de preto”, das “terras de santo”, das 
“terras de índio”, das comunidades de açorianos, de faxinais, caboclos, serin-
gueiros, campeiros, babaçueiros, pescadores artesanais, ribeirinhos, praieiros, 
pantaneiros, caiçaras, varzeiros ou vazanteiros, sertanejos, cipozeiros, extrati-
vistas, moradores de fundos de pasto.
Leitor(a) 1: Somos pessoas, populações, povos, grupos, sociedades ou cultu-
ras “tradicionais”, “autóctones”, “rurais”, “locais”, “residentes” ou “nativos”. So-
mos filhos e filhas da Terra e das sementes sagrada criadas doadas por Deus 
para o seu povo. 
Leitor(a) 2: São os guardiões e guardiãs das sementes os sacerdotes e sacer-
dotisas que cuidam da vida contida nas sementes. Que cuidam para que elas 
não se contaminem pelas sementes transgênicas, sementes da morte.
Leitor(a) 3: Graças a esses guardiões e guardiãs, colhemos os frutos de milê-
nios de dedicação desses defensores das vidas contidas nas sementes, a di-
versidade. A diversidade encontrada nos campos tem sua origem na diversida-
de de povos que as desenvolveram, através do cuidado, da troca e do guardar 
as sementes nos seus paióis e casas comunitárias e de partilha de sementes.
Leitor(a) 1: Para muitas religiões, culturas e povos, as sementes são sagra-
das, pois trazem em si a vida, reafirmam as identidades culturais e o modo de 
ser e viver dos povos. Há festas das colheitas e nelas existem muitos ritos de 
benção das sementes, do plantio, da colheita, pois nelas a vida está contida.
Leitor(a) 2: Nelas estão contidas as sabedorias milenares dos povos origi-
nários, das comunidades tradicionais, dos camponeses, das camponesas. A 
sabedoria e o espírito de partilha das comunidades garantem o cuidado e pre-
servação desse grande patrimônio da natureza e da humanidade.

5. As Sementes da Resistência

Leitor(a) 3: As vidas contidas nas sementes não estão presentes somente no 
mundo vegetal e animal. Também dizemos que as ideias, que os sonhos, a uto-
pia são sementes lançadas no nosso coração, na nossa mente para produzir 
frutos do direito, da justiça, da solidariedade e na construção de uma socieda-
de igualitária.
Leitor(a) 1: Podemos dizer que essas sementes são geradoras de vida nova, 
em nossas vidas, na comunidade, na Igreja e na sociedade. Onde vamos for-
jando a resistência dos povos no campo e nas cidades.
Leitor(a) 2: Assim como as sementes crioulas, produzidas, reproduzidas, par-
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tilhadas, geram alimentos saudáveis, devemos cultivar as sementes da solida-
riedade, da partilha, das lutas populares e na defesa do direito, para gerar, no 
chão das nossas comunidades, as resistências e defesa das vidas. E juntos 
e articulados com tantas iniciativas de lutas e resistência, construirmos uma 
Sociedade Democrática onde a vida seja abundante.
Leitor(a) 3: Vamos lembrar quais são as sementes que estão espalhadas so-
bre a terra no mundo de hoje, as sementes que nos dão esperança de que o 
futuro será melhor. Onde estão as sementes de nossa esperança, da nossa 
resistência?
(enquanto vão sendo citadas as sementes da resistência, vai se semeando 
sobre a terra que está no centro do espaço da celebração vários tipos de se-
mentes)

Refrão: Eu creio na semente, plantada na terra, na vida da gente, eu 
creio no amor! (2x)
Leitor(a) 1: Rezemos pelos povos, comunidades, guardiões e guardiãs das 
sementes crioulas
(motivar as pessoas e ou grupos a pedir por quem produz e cuida das semen-
tes crioulas)

Leitor(a) 2: Juntos rezemos, ao Pai criador das sementes, para que elas pos-
sam ser cultivadas e que produzam alimentos saudáveis, para serem partilha-
dos em todas as mesas.
Leitor(a) 3: Sabemos que muitas pessoas perderam suas vidas nesse tempo 
de pandemia, tanto por causa do vírus COVID, quanto por causa da má gestão 
da saúde pública implementadas em nosso país. Vamos lembrar e rezar por 
essas pessoas.
(As pessoas lembram os nomes de pessoas conhecidas que perderam devido 
à pandemia)

Todos(as): Pai Nosso…

6. ORAÇÃO FINAL

(Se possível, numa vasilha mel e alimentos para partilha)

Leitor(a) 1: Deus, Senhor da vida, nós te bendizemos e te louvamos por ter 
criado a terra e a água e nelas criado uma variedade de plantas, sementes, ani-
mais grandes e pequenos, peixes e uma variedade de insetos que fertilizam as 
plantas e geram novas sementes. Te agradecemos por ter colocado os homens 
e mulheres para cuidar dessa criação. Te pedimos por todos os camponeses e 
camponesas, que nas mais diversas formas e jeitos de viver no campo, cuidam 
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da terra, das sementes e promovem a vida. Desça sobre eles e elas e esses 
alimentos, que vamos partilhar, suas abundantes bênçãos. Que ao partilhar-
mos desse mel, produto do trabalho da natureza e outros produtos da terra e 
do trabalho dos povos do campo, nos comprometemos em defender as causas 
dos homens e mulheres do campo e nos solidarizamos com todas as formas de 
resistências e defesa de suas terras e territórios e seus mais diferentes jeitos 
de nela viver. Que sua Benção nos proteja e nos anime para juntos e juntas 
possamos caminhar rumo à terra sem males e que seu Espírito Vivificador nos 
ilumine agora e sempre. Amém.
Canto Final: Pão Em Todas As Mesas
A mesa tão grande e vazia 
De amor e de paz, de paz! 
Aonde há luxo de alguns 
Alegria não há jamais! 
A mesa da Eucaristia nos 
Quer ensinar, ah, ah 
Que a ordem de Deus 
Nosso Pai é o pão partilhar

Refrão: Pão em todas as mesas 
Da Páscoa a nova certeza 
A festa haverá 
E o povo a cantar, aleluia!
As forças da morte, a injustiça 
E a ganância de ter, de ter 
Agindo naqueles que impedem 
Ao pobre viver, viver 
Sem-terra, trabalho e 
Comida a vida não há, não há 
Quem deixa assim e não age 
A festa não vai celebrar

Irmãos, companheiros na luta 
Vamos dar as mãos, as mãos 
Na grande corrente do amor 
Na feliz comunhão, irmãos 
Unindo a peleja e a certeza 
Vamos construir, aqui 
Na terra, o projeto de Deus todo povo a sorrir

Que em todas as mesas dos pobres  
Haja festa de pão, de pão! 
E as mesas dos ricos não mais  
Concentrando o pão, o pão! 
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Busquemos aqui, nesta mesa  
Do pão redentor do céu, 
A força e a esperança  
Que faz todo povo ser Deus!

Partilha festiva e das sementes 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1Cor 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios
ABAI Associação Brasileira de Amparo à Infância (abai.eco.br)
AOPA Associação Paranaense de Agroecologia (aopa.redelivre.

org.br)
AS-PTA AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia (aspta.org.br)
ASSESSOAR Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural 

(assessoar.org.br)
CAPA Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (capa.org.

br)
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (cnbb.org.br)
CPT Comissão Pastoral da Terra (cptnacional.org.br)
CRESOL Sistema de Cooperativa de Crédito Rural (cresol.com.br)
CTN-Bio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança vinculada 

ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
DNA Ácido Desoxirribonucleico (armazena informações 

genéticas)
EG Evangelii Gaudium
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (embrapa.

br)
Êx Êxodo
FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (fao.org)
FECOQUI Federação Estadual das Comunidades Quilombolas do 

Paraná
GM Genetically modified (geneticamente modificada)
Gn Gênesis
Hb Hebreus
Is Isaías
Jo João
LAMA/UEPG Laboratório de Mecanização Agrícola da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (uepg.br/tag/lama-uepg)
MPT-PR Ministério Público do Trabalho do Paraná (prt9.mpt.mp.br)
MST Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (mst.org.br)
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NEA Núcleo de Estudos e Capacitação Sociotécnica em Agroe-
cologia nos Territórios Faxinalenses (agroecologiaemre-
de.org.br)

OIT Organização Internacional do Trabalho (ilo.org)
ONG Organização Não-Governamental
PANCS Plantas Alimentícias Não Convencionais
RENASEM Registro Nacional de Sementes e Mudas
ReSA Rede Sementes da Agroecologia (@redesementesdaa-

groecologia)
RNC Registro Nacional de Cultivares
TIRFAA/FAO Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para 

a Alimentação e Agricultura da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa (uepg.br)
UFPR Universidade Federal do Paraná (ufpr.br)
UTFPR Universidade Técnica Federal do Paraná (utfpr.br)
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#SejaSemente – LINKS PARA SE ARTICULAR

ABAI Associação Brasileira de Amparo a Infância (abai.eco.br)
AOPA Associação Paranaense de Agroecologia (aopa.redelivre.

org.br)
AS-PTA AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia (aspta.org.br)
ASSESSOAR Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (as-

sessoar.org.br)
CPT Comissão Pastoral da Terra (cptnacional.org.br)
NEA Núcleo de Estudos e Capacitação Sociotécnica em Agroe-

cologia nos Territórios Faxinalenses (agroecologiaemrede.
org.br)

ReSA Rede Sementes da Agroecologia  
(instagram: @redesementesdaagroecologia) 

Outras entidades que fazem parte da ReSA: Rede Ecovida, CAPA, MST, Ter-
ra de Direitos, Instituto Contestado de Agroecologia, Coletivo Triunfo, Centro 
Ecológico Terra Viva, Coletivo de Jovens de São João do Triunfo, Fecoqui-PR, 
Grupo Terra Jovem, Terra Indígena Pinhalzinho, Terra Indígena Laranjinha, Ter-
ra Indígena Ywy Porã e UEPG-LAMA. 
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