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RESUMO 

A produção de sementes, mudas e raças crioulas está presente na realidade das 

comunidades e dos grupos camponeses, garantindo a reprodução social e a continuidade 

das famílias no campo. É por meio dessas variedades que conhecimentos tradicionais são 

passados entre as gerações, o alimento consumido pelas famílias torna-se seguro e 

compatível com a realidade sociocultural da região, as atividades desenvolvidas tornam-se 

mais diversificadas e a agrobiodiversidade é preservada. Esta dissertação teve como 

objetivo principal conhecer a produção das variedades crioulas nas Comunidades Taquaral 

e Santana, em Orizona e Vianópolis, onde foram encontradas seis famílias produtoras de 

sementes crioulas. Por meio de visitas de campo, observação participante e relatos dos 

guardiões e guardiãs camponeses(sas) entrevistados(as), pode-se constatar que os locais de 

produção dos grupos camponeses possuem uma elevada diversidade de espécies, se 

comparadas aos modelos de produção agropecuária adotados na região e que as sementes 

crioulas contribuem para esse elevado número de espécies e variedades cultivadas. A 

identidade e autonomia proporcionadas aos guardiões das sementes crioulas através de seu 

manejo e uso trazem um sentido de empoderamento e singularidade aos grupos 

camponeses e a possibilidade de que sejam assistidos e reconhecidos pela sociedade. 

Palavras-chave: Sementes crioulas. Produção agroecológica. Grupos camponeses. 

Diversidade produtiva. 

 



 

 

ABSTRACT 

The production of seeds, seedlings and creole breeds is actually present in the communities 

and peasant groups ensuring their social reproduction and permanence of the families in 

the field. It is through these varieties that traditional knowledge is passed between the 

generations, the food consumed by the families becomes safe and compatible with the 

socio-cultural reality of the region, the activities developed become more diversified and 

agrobiodiversity is preserved. This dissertation had as main objective to know the 

production of the creole varieties in the Taquaral and Santana Communities, in Orizona 

and Vianópolis, where were found six families producing creole seeds. Through local 

visits, participant observation and reports of peasants guardians interviewed, we can see 

that production places of the peasant groups have a great diversity of species if compared 

to the models of agricultural production adopted in that region and creole seeds contribute 

to this number of cultivated varieties. The identity and autonomy provided to their 

guardians of the creole seeds through their handling and use bring a sense of empowerment 

and uniqueness to the peasant groups and a possibility that it assists and recognized by 

society. 

Keywords: Creole seeds. Agroecological production. Peasant groups. Productive diversity. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de sementes é essencial para a agricultura e para a vida, uma vez que 

garante a continuidade das atividades agropecuárias na unidade de produção familiar. A 

forma com que é desenvolvida esta atividade, seja dentro ou fora da propriedade, traz 

consequências para o modo de produção agrícola e, portanto, influencia na reprodução 

social dos grupos camponeses. 

A escolha por adotar os grupos camponeses como sujeitos da pesquisa tem razão 

política e ideológica, uma vez que apesar de não estarem legitimados como uma classe 

social do campo brasileiro, eles sempre estiveram ali, vivendo e lutando por melhores 

condições de vida/produção. O ato de semear para estes grupos representa mais que uma 

ação física e biológica: é também o ato de cultivar cultura, saberes, costumes, além de 

receber, como fruto, a segurança alimentar, a diversidade de espécies e de alternativas e a 

autonomia dos agricultores. 

As sementes crioulas trazem consigo uma estrutura econômica e diversidade 

adequadas à lógica produtiva dos grupos camponeses (SHIVA, 2003). Por serem fruto de 

um longo processo de trocas recíprocas, estas sementes precisam ser vistas de forma mais 

abrangente (para além do viés econômico), pois possuem diversidade e riqueza genética 

essenciais para a sociedade, uma vez que o saber científico também se utiliza deste 

material para a produção de sementes convencionais. 

No processo de produção de sementes híbridas e transgênicas, na busca do vigor 

híbrido, ou heterose (aumento de produtividade), é necessário recorrer a algumas 

características específicas de genes de sementes crioulas por meio de bancos de 

germoplasma, selecioná-las e reproduzi-las em uma variedade estável e homogeneizada 

(SANTILLI, 2009).  

O predomínio do modelo econômico agroexportador – priorizado no Brasil e 

incentivado por políticas públicas – possui uma dada configuração de monocultivos na 

forma de latifúndios, com amplo acesso e absorção das tecnologias. Os insumos agrícolas, 

neste caso, são vistos apenas como investimentos que geram como retorno produtos 

uniformes para a indústria (NODARI; GUERRA, 2015). As sementes, como parte desse 

sistema, também são condicionadas à uniformidade. Isso determina um padrão generalista 

que torna invisível as sementes crioulas e, consequentemente os grupos camponeses, pois 

não atendem a esse perfil agrícola predominante.  
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A preocupação com os direitos dos camponeses, em especial, quanto à produção 

das sementes crioulas, ganhou força política e econômica quando passou a estar na pauta 

das discussões de organismos internacionais, na agenda política brasileira 1  e, 

posteriormente, nas reivindicações dos movimentos sociais, processo que se iniciou em 

1998 e perdura na atualidade. 

Os movimentos sociais vêm alinhando entre seus objetivos a busca pela autonomia 

e pela diversidade produtiva, além da segurança alimentar e da valorização dos costumes 

por meio da produção de sementes crioulas. Com isto, podem ser observadas diversas 

formas de divulgação dessas ações à sociedade, como feiras, festas das sementes, entre 

outras (RIBEIRO; MENDONÇA; RODRIGUES, 2012). Logo, esta temática tem nas 

reivindicações e na produção que emergem dos grupos camponeses o seu objeto de estudo. 

Os municípios de Orizona e Vianópolis possuem, tradicionalmente, uma agricultura 

camponesa, por isso estão inseridos em uma lógica de produção diversificada, em sua 

maior parte relacionada à produção leiteira e aos cultivos para produção de insumos 

(pastagem, soja, milho, etc.) com emprego de práticas convencionais de produção. Em 

meio a este cenário estão os grupos camponeses com suas sementes crioulas, buscando os 

princípios que garantam sua reprodução social, econômica e cultural. 

A coexistência de cultivos crioulos e convencionais é percebida como prejudicial, 

pois por meio da contaminação física e biológica há a interferência sobre a produção 

camponesa, o que gera problemas socioeconômicos como fome, insegurança alimentar, 

erosão do conhecimento e do saber-fazer (NEAD, 2009; MACHADO, 2014; 

MENDONÇA, 2012). Isto ameaça a socioagrobiodiversidade que é produzida nos espaços 

de produção dos grupos camponeses, e sem o seu levantamento, não é possível 

dimensionar o impacto dos problemas gerados pelo processo de coexistência de cultivos. 

Esse trabalho tem por objetivo conhecer a produção das sementes crioulas dos 

grupos camponeses em Vianópolis e Orizona e seus impactos sobre a agrobiodiversidade e 

aspectos socioculturais. Para atingir esse objetivo foi necessário estabelecer os seguintes 

objetivos: 

 Verificar quais comunidades e/ou propriedades rurais camponesas em Orizona e 

Vianópolis utilizam variedades crioulas. 

                                                      
1      

Para maiores detalhes sobre marcos legais e a temática das sementes crioulas, tradicionais e 

locais, além das discussões sobre a agrobiodiversidade ver SANTILLI (2009). 
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 Levantar as variedades de sementes e raças crioulas utilizadas nas comunidades e 

tipificá-las. 

 Determinar os espaços de manejo das variedades crioulas em cada propriedade e 

realizar um inventário. 

 Elencar os fluxos envolvidos no manejo da agrobiodiversidade nas propriedades 

produtoras de variedades crioulas. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E MÉTODOS DE PESQUISA 

1.1. LOCAL DA PESQUISA 

Nesse tópico é realizada uma leitura por meio de aspectos históricos (formação e 

mudanças estruturais) e socioeconômicos (dados demográficos, atividades econômicas) do 

Território Estrada de Ferro, com enfoque nos municípios estudados, Orizona e Vianópolis. 

Buscou-se conhecer o recorte espacial e temporal desta pesquisa (a produção de 

variedades crioulas nas Comunidades Santana e Taquaral nos anos 2016/17) para assim, 

compreender a razão da existência desta produção e os atores envolvidos (os camponeses, 

os movimentos sociais, a agricultura patronal, entre outros). 

1.1.1 A identidade de um território sobre os trilhos do trem 

Para se compreender o Território Estrada de Ferro (TEF), é necessária a ampliação 

da escala de análise, identificando-o dentro do processo histórico de formação do Estado 

goiano e sua ocupação. Corroborando com Mendonça (2004) olhar o território como 

espaço de (re)produção de condições e meios materiais para o desenvolvimento de uma 

sociedade é essencial para se entender as suas alterações ao longo do tempo, sendo a 

relação entre capital e trabalho a trama que tece as relações sociais.  

O processo de ocupação do espaço goiano pode ser entendido por meio de três 

grandes frentes ou fluxos: a) as aglomerações surgidas pela atividade mineradora, que 

começaram no período colonial, a partir do século XVII; b) o planejamento e a construção 

de grandes centros urbanos na região (Goiânia, na década de 1930, e Brasília, na década de 

1950) e; c) o desenvolvimento do setor de transportes, em primeiro momento, ferroviário e 

após a expansão da malha rodoviária que possibilitaram a integração comercial com a 

região Sudeste. Mesmo com a nova dinâmica territorial advinda desses pulsos 

ocupacionais, não podem ser desconsiderados os povos do cerrado que ali já habitavam e 

os impactos desses fluxos sobre estes grupos sociais (MENDONÇA, 2004; SILVA, 2009). 

No início do século XX começou a construção das ferrovias no estado de Goiás, 

com o intuito de realizar a interligação aos centros urbanos da Região Sudeste. Entre os 

anos de 1911 até 1964, foram construídas 34 ligações, constituindo o sistema ferroviário 

do estado e possibilitando a exploração da agricultura para o abastecimento dos centros 
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urbanos das regiões brasileiras Sul e Sudeste, uma atividade dependente de uma logística 

de escoamento eficiente (CASTILHO, 2012).  

Por meio da ocupação do sul e sudeste goiano, a partir da década de 1940, assiste-

se a uma nova dinâmica das atividades agropecuárias no estado de Goiás. A exportação do 

arroz para a região sudeste, o desenvolvimento do comércio e o surgimento de 

agroindústrias (charqueadas, fábricas de banha, beneficiadoras de arroz) foram atividades 

típicas que passaram a estar presentes na economia goiana (MENDONÇA, 2004; MDA, 

2010). Logo, em um primeiro momento pós-construção e funcionamento da ferrovia, foi 

característico o fortalecimento da produção agrícola e agroindústrias para o abastecimento 

local-regional. 

Em acordo com Mendonça (2004), a partir da década de 1960, o incentivo por parte 

do Estado à ocupação do cerrado e das fronteiras pelo capital transnacional e demais 

investidores, com políticas de incentivo do Estado (crédito, pesquisa, fiscais, etc.) trouxe à 

materialidade o modelo atual de concepção das atividades agrícolas no espaço goiano, ou 

seja, a produção de commodities agrícolas para exportação, diferente do perfil do setor 

agropecuário goiano visto na década de 1940. 

Esta formação do espaço no sul e sudeste goianos orientou as ocupações em torno 

dos trilhos, o que gerou a expulsão dos camponeses sem a posse de terra para espaços 

desabitados. Os grandes latifúndios produtores de commodities para exportação passaram a 

ser a estrutura padrão de propriedade, demonstrando a hegemonização do campo pelas 

relações capitalistas de produção. A geração do novo fluxo de mercadorias e pessoas 

trouxe para essa região maior integração aos grandes centros econômicos e orientou o 

capital para novas atividades, ao mesmo tempo em que acabou por negar a cultura e as 

populações cerradeiras (MENDONÇA, 2004). 

Como reflexo das mudanças geográficas e econômicas, hoje podem ser observados 

os seguintes elementos na maior parte dos municípios do Território Estrada de Ferro: a) 

Produto Interno Bruto (PIB) com grande participação de atividades econômicas voltadas 

ao setor agropecuário; b) aglomerações urbanas em torno das estações e dos trilhos e 

ocupação do entorno das rodovias federais e estaduais por grandes latifúndios; c) 

infraestrutura de apoio por parte do Estado, especialmente voltadas à educação com 

institutos técnicos e escolas agrícolas, além de assistência técnica; d) forte presença de 

agroindústrias, cooperativas agrícolas e associações rurais. 
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É neste contexto histórico apresentado que está inserido o primeiro recorte espacial 

desta pesquisa. O Território Estrada de Ferro está localizado no sudeste do estado de Goiás 

(Figura 1) e é composto por 14 municípios, sendo esses: Bela Vista de Goiás, 

Bonfinópolis, Caldazinha, Cristianópolis, Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões, 

Orizona, Palmelo, Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, 

Silvânia, Urutaí e Vianópolis (MDA, 2015).  

Figura 1: Localização do Território Estrada de Ferro no estado de Goiás e no Brasil 

 
Fonte: MDA, 2015. 

Esta região é assim nomeada, pois a maior parte de seus municípios é cortada pela 

ferrovia, em funcionamento para o transporte de cargas. O TEF encontra-se em uma 

localização estratégica, pois está próximo de três grandes cidades: as capitais Brasília e 

Goiânia, centros comerciais e administrativos do Distrito Federal e do estado de Goiás; e 

Anápolis, importante centro comercial que apresenta o ponto final da ferrovia e é 

entreposto para o Porto Seco Centro-Oeste. 

O TEF possui uma área de 11.605,74 km² (3% da área total do estado) e apresenta 

uma vocação predominantemente agropecuária, especialmente voltada à produção da 

agricultura familiar. Este setor conta com o total de 6.854 estabelecimentos e 16.162 de 

pessoas ocupadas em suas atividades no território. Sua população total é de 136.511 

habitantes, sendo que a população urbana é de 99.644 (73,0%) e a população rural é de 
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36.867 (27,0%). É observado aumento da população total entre os anos 2000 e 2010 

(12,64%), ao passo que há um decréscimo da população rural (-7,93%) no mesmo período, 

comprovando o esvaziamento do campo na região (MDA, 2015). A seguir, na figura 2, 

estão dispostos os municípios que compõem o TEF. 

 

Figura 2. Municípios de formação do Território Estrada de Ferro 

 

Fonte: MDA, 2015. 

O Território Rural Estrada de Ferro foi constituído por meio do Plano de 

Desenvolvimento Territorial Rural e Sustentável (PDTRS) em 2003, para implementação 

de políticas para o desenvolvimento rural sustentável pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), sendo primeiro o território rural do estado de Goiás (SILVA, 2014). 

Nesse trabalho optou-se por abordar este território, pois o mesmo considera a formação 

socioespacial da região. Além disso, o Movimento Camponês Popular (MCP) criou em 

2012 a regional Estrada de Ferro, situada em Vianópolis, sabendo das peculiaridades e 
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aspectos comuns inerentes a esta região e seus municípios, constituindo-se em um ator 

chave no incentivo à produção dos grupos camponeses. 

Baseando-se nas análises dessa dinâmica espacial e considerando os grupos 

camponeses como sujeitos capazes de transformar e (re)existir no espaço e tempo, esta 

pesquisa foi realizada nos municípios de Orizona e Vianópolis, nas comunidades rurais 

Taquaral e Santana, respectivamente, junto aos produtores de variedades crioulas. 

1.1.2 Orizona 

O município de Orizona localiza-se na mesorregião Sul do estado de Goiás, no 

Território Estrada de Ferro, microrregião de Pires do Rio, a 129 km de distância de 

Goiânia e 200 km de Brasília. Tem como municípios limítrofes Luziânia, Silvânia, 

Vianópolis, Pires do Rio, Ipameri e Urutaí. Sua população é de 14.300 habitantes, sendo 

que 7.975 (55,77%) residem em área urbana e 6.325 (44,23%) em área rural, um dos 

maiores índices de população rural entre os municípios do sudeste goiano (IBGE, 2010).  

Seu processo de ocupação começa em 1830, por um mineiro de Patrocínio (MG) 

chamado José Pereira Cardoso. Em 1890, o povoado até então chamado Capela dos 

Correias tornou-se distrito do município de Santa Cruz de Goiás. Em 1906 foi emancipado 

sob o nome de Campo Formoso. A partir de 1943, o município passou a se chamar Orizona 

(Oriza do grego arroz, e zona como um sinônimo de região, ou seja, região produtora de 

arroz) (BEZERRA, 2003). Possui uma estação (linha-tronco) ferroviária nomeada 

Egerineu Teixeira, que foi fundada em 1923. 

Em Orizona, a estrutura fundiária é menos concentrada que a média nacional, pois a 

maior parte dos estabelecimentos se encontra na faixa de área entre 10 e 100 hectares 

(BEZERRA, CLEPS JR, 2004), o que aponta para um índice elevado de distribuição de 

terras. O processo de reforma agrária no município foi possível graças às reivindicações 

camponesas na chamada Luta do Arrendo (1950-1951) e hoje acontece de forma 

espontânea pela sucessão de terras entre as famílias, fato relatado por agricultores da 

região, em entrevista, e confirmado em Lemes (2010). 

 Sua economia está baseada na pecuária leiteira, agricultura e produção de cachaça, 

sendo estas atividades predominantemente familiares. O município é considerado uma das 

principais bacias leiteiras do estado de Goiás, abrigando cooperativas e laticínios. Sua 

vocação econômica para a produção do leite é expressa pelos valores crescentes 

observados nos dados relacionados ao efetivo do rebanho bovino, quantidade produzida de 
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leite. Além disso, o aumento da área colhida de grãos, em especial de soja e milho 

fortalece a cadeia de insumos à produção do leite. 

A seguir, na figura 3, pode ser observado que o efetivo de rebanho bovino durante 

os anos de 2000 a 2014 apresentou um crescimento de 93,58%. Há uma notável expansão 

do número de matrizes entre os anos de 2004 e 2009, de 18.000 cabeças para 51.000 

cabeças (183,3%), o que ampliou a rebanho total de cabeças de gado (IBGE, 2015). 

 

Figura 3: Efetivo de rebanho bovino em Orizona, 2000 a 2014. 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados: IBGE, 2015. 

 

A ampliação do rebanho no município se dá por meio da compra de matrizes 

produtoras com crédito de investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) e capital próprio. A seguir, na figura 4, pode ser 

observada a produção anual do leite, com valores igualmente crescentes, com tendência à 

estabilização nos últimos anos. 
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Figura 4: Produção anual de leite em Orizona, de 2000 a 2014. 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados : IBGE, 2015. 

 

Entre os anos de 2000 e 2014, percebe-se que em valores quantitativos, a produção 

do leite em Orizona mais que dobrou, aspecto positivo que coloca o município entre os 

maiores produtores do estado (LEMES, 2010). Mas, observando o comparativo da 

produtividade de leite no município (Figura 5) percebe-se queda acentuada, seguida de 

leve aumento. Ainda assim, sua produtividade é maior que as médias nacional e do estado 

de Goiás, pois, como constatado em Lemes (2010) há no município uma regularidade na 

produção diária do leite entre os períodos de seca e chuva. 
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Figura 5: Comparativo de Produtividade média de leite anual, entre Orizona, Goiás e 

Brasil, 2000 a 2014. 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados : IBGE, 2015. 

 

Como Lemes (2010) enuncia, a pecuária leiteira tem se constituído na principal 

estratégia de sobrevivência da agricultura familiar, em comunidades rurais de Orizona. A 

produção de grãos também se destacou nos últimos anos no município e acompanhou, 

desde a década de 1980, a tendência da região sul e sudeste do estado de Goiás de aumento 

da área colhida e quantidade produzida (IBGE, 2015). Como principais motivos para a 

expansão desses cultivos têm-se a topografia plana, a abundância de recursos hídricos e o 

baixo preço das terras (LEMES, 2010). 
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Figura 6. Área colhida- Soja e Milho em Orizona, 2000 a 2014 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados : IBGE, 2015. 

 

Pode ser observado o aumento exponencial da área colhida de soja, a partir de 2000 

até 2004, com tendência à estabilização a partir de 2006 a 2014. Para o milho a cultura 

mantém-se com aumento estável. Este processo se dá por meio de arrendamentos de terras 

de pequenos produtores camponeses de alimentos, fato relatado na região, por meio de 

entrevista aberta com Z.G., agricultor da Comunidade Taquaral. Em contraponto aos dados 

da produção de grãos, observam-se culturas tipicamente alimentares como feijão, 

mandioca e arroz com tendência de queda em área colhida, o que indica supressão ou 

substituição desses cultivos (Figura 7). 
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Figura 7. Área colhida- Mandioca, feijão e arroz em Orizona, 2000 a 2014. 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados : IBGE, 2015. 

 

A supressão exercida pelas práticas agrícolas de monocultivos de soja e milho sobre 

a produção camponesa em Orizona faz com que todos os recursos materiais e simbólicos 

envolvidos sejam perdidos. Quanto a isto: 

A expansão dos monocultivos tem sido o principal fator de perda da 

agrobiodiversidade a diversidade de plantas cultivadas, ecossistemas agrícolas e 

de tradições, costumes e práticas associados, produzidos e transmitidos por 

agricultores locais e tradicionais (MACHADO et. al., 2014, p.89). 

 As variedades de sementes e raças crioulas estão inseridas nesse contexto e 

passam a ser símbolo da resistência camponesa em Orizona à tendência do arrendamento 

de terras, o abandono dos cultivos tradicionais voltados à alimentação e o êxodo rural. 

1.1.3 Vianópolis 

O município de Vianópolis está localizado na mesorregião sul goiano, e está 

distante 96 km de Goiânia e 159 km de Brasília. Seus municípios limítrofes são: Silvânia, 

Orizona e São Miguel do Passa Quatro. Surgiu como uma rota de passagem de tropeiros e 

boiadeiros que ficou conhecida pelos seguintes nomes: Pouso do Carneiro, Cabeceira da 
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Vereda e Estação Tavares. Após diversas formações, em 1948, pela lei nº 115 foi criado o 

município de Vianópolis. 

Sua população atual é de 12.549 habitantes, sendo 9.170 (73,07%) residentes na 

área urbana e 3.378 (26,92%) na área rural (IBGE, 2010). Possui três ligações da ferrovia, 

Vianópolis, Caraíbas e Ponte Funda, concentrando em seu redor os centros urbanos do 

município. 

Sua economia está voltada às atividades agrícolas, em especial a produção de soja. 

Assim como em Orizona, a agricultura de subsistência era a realidade predominante no 

campo até o início da década de 1960. A corrida pela “modernização agrícola” trouxe uma 

nova configuração espacial e produtiva em Vianópolis, que passou a ter as lavouras de soja 

e milho como sua principal produção. Isto pode ser contatado no trecho a seguir: 

Eu sou nascido e criado aqui (Comunidade Santana, Vianópolis) [...] a mudança 

aqui foi grande, antigamente aqui na região era tudo Cerrado. Lavoura era só no 

lugar de porteira, aqui era tudo Cerrado. Depois foram entrando esses gaúchos, 

paulistas. Mais foram os paulistas. E veio os mineiros também. Foram eles que 

começaram no carvão [...] aqui tinham as lavourinhas (produção de arroz, feijão, 

milho, mandioca) [...] foi a parte que entrou em lavoura. Depois disso foi 

evoluindo (desmatamento para o carvão) [...] nossas lavourinhas que tínhamos 

aqui, nós já fomos parando. Aí entrou os grandão (latifundiários produtores de 

soja e milho). Se eles fizessem e nós comprássemos, ia sair mais barato para nós. 

Foi chegando o ponto que até nós da serrinha pequena (da Comunidade Santana) 

foi arrendando, passando para eles. Eu mesmo fui e voltei, abri a terra para o 

carvão, arrendei e depois retornei, com o gado (J. G., agricultor e produtor de 

leite, Comunidade Santana). 

É crescente a área colhida da soja, sendo o arrendamento de terras uma prática 

comum. O milho não tem o mesmo comportamento de aumento da área colhida, pois há 

maior variabilidade nos preços de venda, os riscos e o custo de produção são elevados. Isto 

pode ser observado na figura 8. 
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Figura 8. Área colhida- Soja e Milho em Vianópolis, 2000 a 2014 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados : IBGE, 2015. 

 

As culturas alimentares (arroz, feijão e mandioca) apresentam tendência de 

estabilidade e/ou queda em sua área de produção entre os anos 2000 e 2014 em Vianópolis 

(Figura 9). Foi exposta em entrevistas pela guardiã R.L.M., o guardião J.J.F. e o agricultor 

J.G. a presença dos pivôs para a produção de milho irrigado ao redor da comunidade e 

constatado por estes agricultores um aumento no uso deste maquinário agrícola, um 

elemento de impacto e que demonstra o poder simbólico dos lavouristas (capital) sobre os 

recursos naturais da região. 
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Figura 9. Área colhida- Mandioca, feijão e arroz em Vianópolis, 2000 a 2014 

 
Fonte: Org. RIBEIRO (2016). Dados : IBGE, 2015. 

 

Durante o processo de entrada das culturas da soja e do milho, nas décadas de 1960 

a 1980 foram perdidas diversas variedades de sementes crioulas, especialmente de milho, 

arroz e feijão, por causa da contaminação com as variedades de alto rendimento (híbridas e 

transgênicas). J.G. recordou-se de três variedades de feijão – roxo, roxinho e trilho de ferro 

– que eram usadas pelos camponeses e que foram desaparecendo com a intensificação do 

cultivo da soja, o que aumentou a quantidade de pragas no cultivo. Em sua fala, relata as 

relações comerciais que eram feitas por meio das variedades de feijão que existiam na 

Comunidade Santana:  

Nós éramos meninos, catávamos feijão e trabalhávamos para os pais. Não tinha 

dinheiro (o lucro era dos pais). Tinham os compradores (atravessadores) na 

estrada que íamos. Quando era no sábado, eles vinham, traziam o dinheiro e 

pediam pra trazer o feijão” (J.G., agricultor e produtor de leite, Comunidade 

Santana).  

Com isto, observa-se que os mercados de abastecimento locais de alimentos 

tornaram-se frágeis, pois muitos produtos que anteriormente faziam parte da economia do 
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município de Vianópolis tiveram sua produção reduzida, causando perdas e erosão do 

saber tradicional envolvido na produção do alimento. 

Esta trajetória da produção agrícola em Vianópolis mostra as alterações no 

ambiente rural, no território e na concepção da agricultura. O caráter hegemônico das 

lavouras, o domínio de fora dos paulistas, gaúchos e mineiros e a diminuição das práticas 

tradicionais de produção camponesa, por meio da disputa por meios materiais de produção 

trouxeram a necessidade do resgate e preservação das variedades de sementes e mudas 

crioulas nas comunidades rurais do município. 

 

1.2 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para se compreender a forma de construção e o delineamento da pesquisa faz-se 

necessária a sua classificação. A abordagem desta pesquisa é qualitativa, pois seu foco está 

na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. As variáveis envolvidas 

neste tipo de pesquisa dificilmente podem ser mensuradas e tratadas estatisticamente 

(MINAYO, 2001). A produção das sementes crioulas é dotada de características 

intrínsecas aos produtores, que além da produção e seus aspectos técnicos, possui 

elementos como o saber, a tradição e a cultura, que não podem ser capturados através da 

lógica quantitativa de análise. 

Através do conhecimento da produção de sementes crioulas em comunidades rurais 

em Vianópolis e Orizona, que é o objetivo dessa pesquisa, são observadas características 

que as diferem, de outros cultivos que partem da produção de sementes híbridas e 

transgênicas. Além disso, a diversidade socioeconômica e cultural envolvida na produção 

de sementes do TEF torna este objeto de estudo diferente de outras localidades, exigindo a 

descrição dos seus processos produtivos e de comercialização. Por isto, considerando os 

objetivos, esta pesquisa pode ser elencada como descritiva, uma vez que pretende 

descrever fatos e fenômenos de certa realidade (TRIVIÑOS, 1987).  

Considerando os procedimentos, esta pesquisa é classificada como participante, 

pois conforme Brandão e Borges (2007) e Martins (2004), no ato de conhecer o contexto 

social envolvido, serão compartilhados o conhecimento e os saberes através da vivência e 

da participação das atividades, não na busca de reduzir os impactos da presença no meio, 
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mas sim na partilha recíproca de experiências e no estímulo da autonomia e da identidade 

desses sujeitos. 

A inserção da pesquisa participante no ambiente produtivo e familiar no caso do 

estudo das sementes crioulas é fundamental, na medida em que permite apreender aspectos 

que podem ser despercebidos em uma leitura sem tal proximidade. Como exemplos têm-

se: a organização familiar e do trabalho, as perspectivas e discursos envolvidos entre os 

membros das famílias e a comunidade, as relações sociais e econômicas no dia a dia, as 

sementes crioulas e seu valor imaterial à família, entre outros. 

1.2.1 Escolha do local de estudo e sujeitos envolvidos 

Os municípios onde foi desenvolvida esta pesquisa são Orizona e Vianópolis, 

localizados no Território Estrada de Ferro, no estado de Goiás. Foram escolhidos por 

conveniência, uma vez que estão próximos de Goiânia (129 km e 96 km, respectivamente) 

e também por serem desenvolvidos projetos de incentivo à produção de sementes crioulas 

pelo Movimento Camponês Popular (MCP). 

Em agosto de 2015 entramos em contato com a diretoria do MCP, em Goiânia, para 

apresentação da proposta da pesquisa. A partir deste diálogo foram sugeridas cinco áreas 

de estudo: Catalão, município de Goiás, Chapada dos Veadeiros; Crixás; e TEF. Após isto, 

foi escolhido o último local para a realização da pesquisa, em especial, nos municípios de 

Orizona e Vianópolis. 

O MCP é um movimento camponês, autônomo, de massa e de militantes, com 

abrangência nacional e de diversidades camponesas regionais. Criado em 2008, no estado 

de Goiás, tem entre seus principais eixos o fortalecimento das ações de resgate, 

multiplicação e melhoramento das sementes crioulas (MCP, 2015). Para esta pesquisa, o 

MCP, especialmente na regional Estrada de Ferro foi um dos agentes de aproximação, por 

meio da distribuição de contatos, abertura para participação nos encontros da regional e 

notificação dos produtores. 

Após diálogo inicial com a diretoria do MCP, fizemos novos contatos por meio da 

organização da 2ª Feira e Festa de Sementes, Mudas e Raças Crioulas, que ocorreu em 

Catalão em novembro de 2015. Em fevereiro de 2016, tivemos o primeiro contato com as 

famílias camponesas dos municípios de Orizona e Vianópolis, por meio de trabalho de 

campo no âmbito da disciplina Tópicos Especiais: lutas sociais pela terra e o território na 
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América Latina, realizada junto ao Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) na 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Em entrevista aberta com lideranças do MCP na Regional Estrada de Ferro em 

março de 2016, foi-nos informado que existiam quatro famílias produtoras de sementes 

crioulas que compõem o movimento. Duas delas residiam na Comunidade Taquaral, em 

Orizona e duas vivem na Comunidade Santana, em Vianópolis. Mas pela experiência 

obtida por meio da pesquisa de campo foram identificadas seis famílias produtoras que são 

detentoras de sementes crioulas. Segundo relatos dos guardiões havia mais dois produtores 

de sementes, mas como seu trabalho foi descontinuado na safra atual, optou-se por não 

incluí-los entre os pesquisados. 

No presente trabalho, por se tratar de variáveis subjetivas, não quantificáveis, foi 

priorizada a qualidade das informações. Foi usada uma amostra da população de 

produtores de sementes crioulas em Orizona e Vianópolis. Para Marconi e Lakatos (2003), 

amostra é parte da população escolhida por critérios de conveniência. A amostragem usada 

é não probabilística, pois não foi adotada uma fundamentação matemática e estatística e 

sim critérios de escolha próprios, especialmente quanto à disponibilidade dos 

entrevistados. 

1.2.2 Plano versus Atividades: alcançando os objetivos da pesquisa... 

O planejamento da pesquisa foi importante para organizar as idas a campo, a 

sistematização das informações e seu diálogo com aspectos teóricos. O roteiro das 

atividades contemplou: revisão teórica; ajustes no projeto de pesquisa; elaboração; 

elaboração e testes dos instrumentos da pesquisa aplicáveis (questionário e entrevistas); 

visitas de campo e análise dos dados. 

1.2.2.1Levantamento do referencial teórico 

A preparação do referencial teórico foi uma etapa concomitante às demais, com 

início programado para maio de 2015, mas foi realmente iniciada na segunda quinzena de 

agosto de 2015, por meio da elaboração do projeto de pesquisa na disciplina Tópicos 

Especiais em Agronegócio: Fundamentos de Elaboração de Projetos e Trabalhos 

Científicos, ministrada pela Profa. Dinalva D. Ribeiro (orientadora), com a colaboração da 

Profa. Vera Salazar Pessôa. 
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Seguiu-se um processo de revisão baseado na leitura de livros e textos seminais, 

com o objetivo de compreender a discussão sobre as sementes em seu contexto mais 

amplo. Alguns dos autores estudados dão base para o presente relatório, tais quais: 

Carvalho (2003), Silva (2009), Mazoyer; Roudart (2010), Mendonça (2004; 2012), Porto-

Gonçalves (2006); Primavesi (1992), Ribeiro; Freitas (2012), Ribeiro et. al (2013); Santilli 

(2009); Shiva (2002); Woortmann; Woortmann (1998). 

Inicialmente foram organizados os seguintes grupos temáticos para o referencial: a) 

surgimento da agricultura, a domesticação como processo de coevolução das sementes e do 

ser humano, as sementes e os agroecossistemas; b) revolução verde e suas estratégias 

ideológicas a serviço dos monopólios industriais c) as sementes híbridas e transgênicas; o 

saber científico versus saber tradicional; d) grupos camponeses, conceitos e discussões, seu 

caráter de resistência e adaptação; movimentos camponeses e sua luta por reconhecimento 

e os direitos dos agricultores; e) sementes crioulas e seus aspectos técnicos, características 

e a riqueza imaterial (conhecimentos, saberes, ritos, etc.); formas de produção, distribuição 

e conservação das sementes; f) o empoderamento e seu sentido para os grupos campesinos. 

Em decorrência destes grupos temáticos foram organizados três eixos para o 

desenvolvimento da pesquisa: Eixo I - a agricultura, sua história e mudanças; Eixo II - a 

lógica da produção convencional e produção camponesa, luta pelo direito de (agri)cultar e 

pela agrobiodiverdidade; Eixo III - sementes crioulas e landraces: seus aspectos técnicos e 

socioeconômicos, desafios da coexistência com cultivos híbridos e transgênicos. A seguir 

são elencados os estudos para compreensão de cada eixo. Alguns estudos, como Shiva 

(2002) e Santilli (2009) são transversais e contribuem para todos os eixos. 

 

Quadro 1: Eixos Teóricos da pesquisa 

 

Eixo I 

Shiva (2002), Mazoyer; 

Roudart (2010), Harlan 

(1992). 

 

Eixo II 

Primavesi (1992; 2012), 

Lacey (2000); Khatounian 

(2001); Santilli (2009); 

Woortman e Woortman 

(1997). 

Eixo III 

Beviláqua (2014); Londres 

(2013; 2014); Machado 

(2014); Petersen (2009; 

2013); Mendonça (2012); 

Nodari (2015). 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

1.2.2.2 Elaboração do Projeto de Pesquisa 

Entre os períodos de julho a outubro de 2015, foi escrito o projeto de pesquisa no 

intuito de estruturar os objetivos do trabalho e apresentá-los aos pares, para que houvesse 

contribuições relacionadas à forma e conteúdo, além de múltiplos olhares sobre a pesquisa, 

além de enviá-lo para os procedimentos de cadastro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP). 

A principal dificuldade encontrada foi em abordar uma temática pouco estudada, 

especialmente no Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPAGRO) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e justificar a necessidade da pesquisa sobre as 

sementes crioulas no TEF. O projeto passou por novas mudanças, a partir de sugestões 

feitas pelo CEP, em fevereiro de 2016.  

1.2.2.3 Elaboração dos instrumentos de pesquisa 

A etapa de investigação, seleção e elaboração dos instrumentos de pesquisa se deu 

em conjunto com a elaboração do projeto de pesquisa na disciplina Tópicos Especiais em 

Agronegócio: Fundamentos de Elaboração de Projetos e Trabalhos Científicos, na segunda 

quinzena de agosto de 2015. A classificação da pesquisa como qualitativa (abordagem), 

descritiva (objetivos) e participante (procedimentos) determinou as técnicas que foram 

utilizadas. 

As técnicas usadas para se conseguir dados e informações primárias foram a 

entrevista, o diário de campo e a observação participante. As entrevistas têm por objetivo a 

coleta de dados não documentados, uma técnica de interação social, na forma de um 

diálogo assimétrico (pesquisador-sujeito da pesquisa). Nessa pesquisa foram utilizadas 

entrevistas semi-estruturadas, por meio de um roteiro de questões, mas permitindo adendos 

e falas livres dos sujeitos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Os dados coletados em entrevista estavam relacionados aos sistemas produtivos 

desempenhados nas propriedades camponesas, às informações gerais sobre as sementes 

crioulas, às etapas de produção (preparação do solo, plantio, tratos culturais, colheita, 

limpeza, seleção e armazenamento) e à organização social da comunidade. 

Os questionários são instrumentos de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, extraindo dados qualitativos e quantitativos. A observação 
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participante por sua vez também é uma forma de interação social em que o investigador 

participa até certo ponto como membro da população estudada, por meio do uso de 

múltiplos sentidos, buscando obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seu 

próprio contexto (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Foi elaborado questionário em que foram requeridas informações agronômicas para 

identificação das variedades de sementes crioulas. Mas percebeu-se que este não poderia 

ser aplicado junto aos agricultores, por ser usada uma linguagem técnica. Este instrumento 

foi reavaliado no âmbito da pesquisa no intuito de reorganizá-lo e tornar sua linguagem 

acessível a todos os pesquisados. A observação participante, nesta pesquisa, teve o intuito 

de apreender as formas de trabalho e hierarquia envolvidas com a produção das sementes 

crioulas, o aprendizado das técnicas envolvidas nas atividades produtivas por parte do 

pesquisador e o estímulo de falas espontâneas dos camponeses. 

O diário de campo é uma técnica de pesquisa, amplamente utilizada pela 

Antropologia. Com o uso de um caderno, são realizadas anotações relacionadas às 

observações de fatos, fenômenos sociais e demais experiências do investigador 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Foram realizadas anotações paralelas às atividades 

produtivas em ambas as famílias. Evitou-se a escrita imediata à observação dos fenômenos, 

para permitir maior liberdade de fala dos membros das famílias camponesas. 

 

1.2.3.4 Visitas de Campo 

Após o preparo teórico, foram programadas as visitas de campo. A expectativa era 

que estas fossem acontecer no final do ano de 2015, período que coincidiria com o início 

da época de chuvas, imaginando-se que neste momento os produtores estariam preparando 

o solo e começando o plantio das sementes. Mas não foi possível, devido ao envolvimento 

das lideranças do MCP e dos agricultores na preparação da Festa das Sementes Crioulas, 

em Catalão. Por motivos pessoais e acadêmicos, não foi possível a participação no evento. 

A primeira visita de campo ocorreu entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2016, em 

trabalho de campo da disciplina Tópicos Especiais: lutas sociais pela terra e o território na 

América Latina. Na ocasião, estivemos em contato com R.L.M,, guardiã e matriarca de 

uma família produtora de sementes crioulas. Este contato se deu em 25 de fevereiro de 

2016, no sítio da família, na Comunidade Taquaral, Vianópolis.  
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O primeiro contato foi informativo, visto que a agricultora esteve atendendo aos 

questionamentos gerais. Houve observação da produção, que é demonstrada por meio da 

figura 10. Foi realizado experimento de consórcio com mucuna preta, girassol e feijão, por 

meio de orientação de pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), especialmente a unidade Embrapa Cerrados. Ainda não havia sido realizado o 

primeiro desbaste de plantas espontâneas. Foi explicado que o atraso nas chuvas retardou o 

processo de produção. Posteriormente, houve uma apresentação da pesquisa sobre as 

variedades de sementes e raças crioulas em Orizona e Vianópolis e foi solicitada a 

participação de R.L.M. para participação na pesquisa. 

Figura 10: Consórcio de cultivos de sementes crioulas sem desbaste das plantas espontâneas  

  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

Desde o primeiro momento foi observado o anseio da guardiã em divulgar suas 

experiências de produção com as sementes crioulas. A guardiã R.LM. citou que no começo 

da semana seguinte sua família daria início à capina da roça. Manteve-se contato com a 

agricultora por meio de contato telefônico, no intuito de ganhar maior confiança e simpatia 

da família. 

Alguns bloqueios pessoais do pesquisador não permitiam a aproximação definitiva 

com a família. Este fato perdurou até que ocorreu novo contato com R.LM. na 

AgroCentroeste Familiar 2016, que ocorreu entre os dias 25 e 27 de abril de 2016, em 
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Urutaí-GO. A visita foi agendada para o dia 16/05, com permanência na propriedade por 

um período de 3 a 5 dias. 

Para descobrir as estratégias envolvidas na produção das sementes daquela 

propriedade a troca estabelecida foi o trabalho e a participação nas atividades da família. 

Não houve nenhum tipo de resistência e a família se mostrou solícita e hospitaleira.  

O primeiro desafio foi encontrar a propriedade de R.L. por meio de coordenadas 

próprias dos habitantes da Comunidade Santana: “seguir reto até a fazenda do Aprijo 

(sojicultor da região), depois passa duas pontes, entre a direita, quando você ver o pé de 

jabuticaba. Passe a terceira ponte e o fio de água (R.L., Comunidade Santana)”. A 

referência do pé de jabuticaba parece ser alheia, mas facilmente identificada, visto que as 

propriedades estavam cercadas por lavouras de milho, que ainda estavam no campo e de 

soja, já colhida. 

Foi realizado o acompanhamento da rotina da família, entre os dias 17 e 21/05/2016. 

A confecção do polvilho artesanal foi central e ocupou parte das atividades durante a 

semana. Por meio de observações das roças e de entrevistas realizados após as tarefas 

diárias, entre às 18 horas e 20 horas em todos os dias, foram coletadas as informações 

relacionadas às sementes crioulas por meio de entrevista estruturada, pois, segundo a 

agricultora, não era possível fazê-la durante o dia. Por meio de R.LM., foram passados os 

contatos de dois de seus irmãos, produtores de sementes crioulas em Orizona. 

Logo após houve interesse em pesquisar sobre as produções de R.L. e Z.G.L., irmãos 

de R.L.M. em Orizona. Houve tentativas de contato e, no caso da família de R.L., não 

houve sucesso. O contato com Z. G. aconteceu por meio de ligações telefônicas. Este se 

mostrou interessado em participar da pesquisa, mas esta não poderia ocorrer em período 

anterior a julho de 2016, por motivos do ritmo acelerado no comércio dos produtos para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de Orizona. 

Com isso foi priorizado o contato com R.F., agricultora da Comunidade Santana em 

Vianopólis. A família também mostrou-se receptiva e hospitaleira. Combinou-se que a 

visita se daria nos dias 13/06/2016 à 18/06/2016. O primeiro encontro entre o pesquisador 

e os participantes se deu no centro da cidade de Vianópolis, no dia 13/06, aproveitando-se 

a ida à cidade para realizar compras e resolver questões pessoais. Neste momento, foi 

percebido a vontade dos produtores em divulgar suas experiências. Em uma entrevista 
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aberta com J.J.F. foram repassadas informações relevantes, como o histórico da família, 

sua trajetória no município e as experiências pessoais e formação acadêmica/ profissional. 

A organização da família e das atividades produtivas seguem preceitos religiosos e a 

dieta alimentar do vegetarianismo. O chefe da produção é o filho J.J.F., pois este obtém 

todo o conhecimento e informação para as produções desenvolvidas na propriedade. Com 

isto buscou-se observar as atividades desempenhadas por cada membro da família. 

Seguindo os parâmetros da observação participante, oferecemo-nos para auxiliar na 

execução das tarefas, no intuito de apreender as características da produção das variedades 

crioulas na propriedade. 

Foram desempenhadas atividades rotineiras da família, como cuidados com os 

canteiros (irrigação, capina das plantas espontâneas, a preparação de mudas de alface, 

revolvimento da terra), coleta de esterco bovino, em propriedade vizinha para a 

compostagem, o desbaste de crotalária, coleta e descasque da mandioca. No dia 16/06 

acompanhamos a venda dos produtos feita por J.J.F. durante o dia, na residência e 

comércios de seus clientes no centro de Vianópolis. No dia 17/06, participamos de uma 

reunião do MCP no sítio de R.L.M., para troca de saberes e experiências com 

pesquisadores da Embrapa Cerrados e lideranças do MCP em Catalão. 

Após o primeiro momento de visitas de campo, foi organizada uma segunda visita às 

propriedades realizadas entre os dias 16/11 e 27/11, aproveitando a disponibilidade de 

todos os produtores em receber os pesquisadores. Nessa ocasião, as duas propriedades 

localizadas na Comunidade Santana foram visitadas novamente em um total de seis dias 

(entre 16/11 e 21/11). Foram aproveitados os espaços criados com as atividades de plantio 

do milho crioulo para buscar elementos que não tinham sido capturados com as duas 

primeiras visitas, além de se levantar melhor a diversidade contida nos domínios dos 

guardiões, R.L.M e J.J.F. 

Após isto, direcionamo-nos à Comunidade Taquaral para a visita de quatro 

propriedades de guardiões e guardiãs de sementes. Assim como nas demais visitas, buscou-

se a participação nas atividades desenvolvidas pelos agricultores e entrevistas abertas 

durante as mesmas. A entrevista semi-estruturada foi realizada no final das atividades 

diárias, de acordo com a disponibilidade dos guardiões e guardiãs. Entre os dias 22 e 25/11 

estivemos nas propriedades de C.L. e R.L., acompanhando a rotina de atividades, a 

colheita e os tratos culturais da banana-maçã, a preparação de composto, os plantios de 
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feijão e milho crioulo, entre outras. Nos dias 26 e 27/11, foram acompanhadas as 

atividades de Z.G. e M.I.L. Devido ao curto espaço de tempo que se pode estar com estas 

famílias, algumas informações pessoais e aspectos fora da produção (detalhes sobre as 

famílias, sua relação com a comunidade, entre outros) não foram repassados, além de 

terem sido executadas menos tarefas se comparadas às outras famílias. 

Participamos também de dois encontros da comunidade, sendo o primeiro no dia 

24/11, a oficina de partilha de conhecimentos realizada pela Comissão Pastoral da Terra na 

Comunidade Santana, com proposta para consolidação de uma associação de produtores 

agroecológicos de produtores rurais de Santana e Taquaral. O segundo no dia 25/11, o 

fechamento de curso culinário realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Emater) do TEF foi realizado com as agricultoras de Taquaral. Em todos estes 

momentos de debates e oficinas, as sementes crioulas estiveram presentes como um 

importante elemento a ser trabalhado pelos grupos camponeses da região. 

As visitas de campo foram importantes para se visualizar a produção das sementes 

crioulas, os camponeses e sua forma de organização. Além disso, a participação dos 

pesquisadores trouxe ânimo e fortaleceu vínculos entre as famílias e o movimento. 

1.3 REVISÃO TEÓRICA 

1.3.1 O campesinato: luta e resistência pela manutenção da vida no campo 

Há um intenso debate teórico sobre o campesinato, sua relação com o capitalismo, 

seu modo de reprodução social e outras especificidades. Quanto a isto, Marques (2008, 

p.58) afirma que "muito já foi dito sobre o conceito de camponês e o porquê de sua 

adequação ou não para a realidade brasileira, porém o debate continua aceso". Em suma, 

este conceito possui um caráter político, pois o sujeito camponês e todas as 

particularidades envolvidas em seu modo de produção e vida são historicamente negados 

pelo capital. Por isto, está relacionado à uma categoria política que luta pelo 

reconhecimento de todas as populações do campo. 

Para Shanin (1979) e Chayanov (1974), o elemento que caracteriza o campesinato é 

o trabalho de origem familiar. Toda a organização produtiva está baseada em relações que 

escapam da lógica capitalista de produção, como o não-assalariamento e uma divisão 

própria do trabalho, onde o camponês é dono dos meios de produção e trabalhador, 

simultaneamente. Nesse sentido, Chayanov (1974) propõe a existência de uma economia 
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camponesa que baseia-se na satisfação das demandas da família e o seu equilíbrio com a 

capacidade produtiva da unidade camponesa. 

Segundo Wanderley (2014, p. 26), "o campesinato é uma forma social de produção 

cujos fundamentos se encontram no caráter familiar tanto dos objetivos da atividade 

produtiva, quanto da organização do trabalho". O camponês é um ator social da história do 

Brasil, transformando-se em um elemento de resistência com o fim do trabalho escravo e a 

continuidade da monocultura. Seu acesso aos meios de produção era precário, uma vez que 

a posse da terra estava limitada as áreas marginais dos latifúndios e nos sítios, na realidade 

dos colonatos. Com isto tem-se um processo de marginalização deste sujeito, que sem 

condições materiais, começa a sair do campo num processo de êxodo rural ou a formar 

núcleos de resistência (BAIARDI e ALENCAR, 2014).  

O campesinato vem apresentando historicamente características peculiares não 

observadas em outros grupos sociais: a sua estabilidade e resiliência, além da relação 

lúdica com a terra (BAIARDI e ALENCAR, 2014). A lógica do campesinato ultrapassa os 

aspectos econômicos, pois seu principal objetivo é garantir a subsistência da família e a 

continuidade das tradições. Por isso há um embate se o camponês é integrado ou resistente 

(ou os dois, simultaneamente) ao sistema capitalista. 

De acordo com Carvalho (2013), pode ser observada uma indiferença ao camponês 

derivada parte das categorias sociais já instituídas socialmente e legitimadas pelo Estado, o 

que não deixa de ser uma política pública. Só existirão conflitos e, portanto políticas 

públicas, se as classes se reconhecerem. Sabe-se que o camponês está no campo, mas 

enquanto houver barreiras sociopolíticas e institucionais este ator social continuará 

sofrendo pela falta de recursos para garantir sua reprodução social. É neste ponto que 

tangem as reflexões de Costa (2013), em que se tem na sociedade a construção de 

teleologias na medida em que se acredita na inviabilidade da produção camponesa e lhe 

são postos dois caminhos: a pauperização no campo, ou o êxodo rural e simultânea 

periferização das cidades. 

Entender este sujeito social e político pode ser algo complexo uma vez que não 

pode ser ignorada a sua heterogeneidade e construção histórica. Tomando por exemplo as 

comunidades tradicionais que possuem aspectos da produção camponesa elencam-se 

alguns 1grupos a seguir: 
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Povos Indígenas, Seringueiros, Quilombolas, Castanheiros, Quebradeiras de 

coco babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, Faxinalenses, Pescadores 

Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Praieiros, Sertanejos, 

Jangadeiros, Ciganos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, 

Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros 

(PAVARINO, 2013, p. 44). 

Para desviar-se de discussões de conceitos sobre o camponês enquanto sujeito e 

participante dos grupos sociais no campo, tem-se o intuito de “prosear” acerca de outro 

elemento característico e de relevância ímpar: a campesinidade ou o modo camponês de 

viver e conceber o mundo. Há uma constituição própria da relação trabalho/modo-de-

vida/lazer, intrínseca ao ser camponês. Este, mesmo estando fora do campo irá carregar um 

conjunto de valores e os hábitos. O saber camponês traz às agricultoras e agricultores 

aspectos simbólicos, que permeiam as relações sociais no campo (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 1998). 

Há uma divisão própria do trabalho e hierarquia social, que escapam da divisão 

social do trabalho capitalista, uma vez que se tem o domínio parcial ou completo do 

processo de produção. O saber-fazer se concretiza no campo (ou roça) e é o poder que se 

passa entre as gerações. E o trabalho traz identidade, produz categorias sociais e cultura, 

uma vez que é técnico, mas também carrega traços místicos e religiosos (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 1998). 

Os grupos camponeses têm contribuído para a produção de alimentos, abastecendo 

os mercados locais/regionais e participado nos circuitos curtos de comercialização. Por 

meio de práticas solidárias, cooperação e autonomia produtiva os grupos camponeses 

passam a representar tanto elemento de resistência quanto de adaptação às relações 

capitalistas de produção. 

 

1.3.2 A sócioagrobiodiversidade: riqueza em domínio dos camponeses 

Os camponeses, por meio de suas técnicas produtivas e seu modo de vida têm sido 

guardiões de um dos recursos mais importantes para a agricultura: a agrobiodiversidade. 

Desde o surgimento da agricultura, entre 12.000 e 10.000 anos atrás, a coevolução entre o 

homem e as espécies agrícolas por meio da domesticação tem garantido o provimento dos 

recursos básicos para a manutenção da vida e trabalho dos agricultores e agricultoras no 
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campo: alimento, matéria-prima, energia, fibras assim como a produção de cultura, 

saberes-fazeres, história, entre outros (MAZOYER; ROUDART, 2010; SANTILLI, 2009). 

O conceito de agrobiodiversidade tem sido construído nos últimos anos e ganhou 

destaque especialmente após sua elaboração por meio da Convenção da Diversidade 

Biológica (CDB), na Decisão V/5, que traz os parâmetros para a definição do conceito: 

[...] um termo amplo que inclui todos os componentes da biodiversidade que têm 

relevância para a agricultura e alimentação, bem como todos os componentes da 

biodiversidade que constituem os agroecossistemas: as variedades e a 

variabilidade de animais, plantas e de microrganismos, nos níveis genético, de 

espécies e de ecossistemas os quais são necessários para sustentar as funções 

chaves dos agroecossistemas, suas estruturas e processos (CDB, 2000).  

Com isto, a agrobiodiversidade torna-se reconhecida como patrimônio genético-

cultural da humanidade. Nesse mesmo sentido, Santilli (2009) traz a conceituação e alguns 

componentes da agrobiodiversidade: 

A agrobiodiversidade, ou biodiversidade agrícola constitui uma parte importante 

da biodiversidade e engloba todos os elementos que interagem na produção 

agrícola: os espaços cultivados ou utilizados para criação de animais domésticos, 

as espécies direta indiretamente manejadas, como as cultivadas e seus parentes 

silvestres, as ervas daninhas, os parasitas, as pestes, os polinizadores, os 

predadores, os simbiontes (organismos que fazem parte de uma simbiose, ou 

seja, que vivem outros), etc. , e a diversidade biológica a eles associadas – 

também pode ser chamada de diversidade intraespecífica, ou seja, dentro de uma 

mesma espécie” (SANTILI, 2009, p. 92). 

A agrobiodiversidade possui três níveis de variabilidade: a diversidade de 

agroecossistemas cultivados, relacionada aos sistemas produtivos, a heterogeneidade de 

paisagens agrícolas, a interação dos componentes bióticos e abióticos, entre outros; a 

diversidade de espécies, observada pela abundância e riqueza envolvidas no 

agroecossistemas e; a diversidade genética ou varietal, que está relacionada a diferentes 

variedades de espécies agrícolas. Estes níveis de agrobiodiversidade variam de acordo com 

a escala de análise em função tempo e espaço observados (SANTILLI, 2009; CARDOSO, 

2010). 

Além desses níveis, há uma dimensão sócio-cultural intrínseca à biodiversidade 

agrícola que pode ser facilmente vista nas diferentes formas de produção adaptadas a cada 

região e comunidades camponesas e os usos dos produtos da sócioagrobiodiversidade. 

Conforme Santilli (2009, p. 91), o conceito de agrobiodiversidade “reflete as 

dinâmicas e complexas relações entre as sociedades humanas, as plantas cultivadas e os 
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ambientes em que convivem, repercutindo sobre as políticas de conservação dos 

ecossistemas cultivados, de promoção da segurança alimentar e nutricional das populações 

humanas, de inclusão social e de desenvolvimento local sustentável. Em uma escala 

nacional, a conservação da agrobiodiversidade tem relação direta com questões políticas e 

econômicas.  

A domesticação é o principal processo que promove a interação entre o homem e o 

espaço agrícola, tornando possível a produção da agrobiodiversidade.  Para que a 

agricultura se tornasse algo presente no cotidiano do ser humano, foi necessário o 

envolvimento deste na tarefa de observar o comportamento de animais e plantas, usando 

todos os sentidos biológicos (tato, paladar, visão, audição e olfato) e armazenando 

informações na geração do conhecimento sobre as espécies disponíveis em seu habitat. Foi 

necessário (agri)cultar, o que está para além de cultivar, que, como enuncia Harlan (1992, 

p. 64): “significa realizar as atividades envolvidas em cuidar de uma planta, tais como 

cultivar o solo, preparar uma sementeira, capinar, podar, proteger, regar, e adubar”. Estes 

organismos precisaram passar de um estado “selvagem” para que pudessem ser utilizados 

para fins agrícolas e pecuários pelo ser humano, o que se tornou possível graças à 

domesticação. 

As palavras ‘domesticação’ e ‘domesticar’ são derivadas do latim domus, casa, 

habitação. Domesticar significa ‘trazer para dentro de casa’. Domus é mais do que espaço e 

território; é uma área intimamente conhecida e espiritualmente segura” (HARLAN, 1992, 

p. 63). É no domus que estão a maior parte dos recursos e o abrigo do ser humano e, 

portanto, tudo que está ali coevolui, gerando certa interdependência. O domus é, portanto, 

provedor de condições favoráveis para a existência do homem, e o que há nele precisa ser 

conhecido e manipulado por seus moradores. 

“A domesticação é um processo evolucionário operado sobre a influência de 

atividades humanas” (HARLAN, 1992, p.117). Por isso, ela é a expressão da interferência 

do homem e a adaptação da espécie ao meio onde está inserida. 

O homem começou a domesticação de plantas de forma inconsciente, durante a 

revolução agrícola há cerca de 10 mil anos, quando iniciou-se o cultivo de 

plantas. De certa forma, é o início da seleção de plantas praticadas por estas 

populações, o que gerou algumas modificações e adaptações nas plantas durante 

este processo. Dentre elas, podemos citar: melhor retenção de sementes, 

crescimento mais determinado, aumento no tamanho e número de inflorescências 

com consequências no incremento da produção, aumento no vigor de sementes e 

germinação mais rápida (MACHADO, 2014, p. 86). 
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A seleção para domesticação ocorre de forma a atender a alguns critérios, como 

“cor, sabor, aroma, rendimento, porte da planta, dentre outros aspectos” (MACHADO, 

2014, p. 86). A prática consciente de seleção e a pressão ecológica exercidas não fazem 

com que o “selvagem se torne manso”, mas, sim, geram conhecimentos tradicionais para 

que o “selvagem seja conhecido” e possa ter mais uma utilidade no atendimento das 

necessidades dos grupos camponeses. De acordo com Harlan (1992), o processo também 

não se fez unilateralmente, ou seja, o ser humano também foi domesticado pelas plantas e 

delas depende a sua sobrevivência. 

A domesticação de plantas e animais não resultou de um processo instantâneo, mas, 

sim, de diversos subprocessos que chegaram a perdurar séculos, muitas vezes relacionados 

aos hábitos, costumes, rituais e práticas religiosas. Conjectura-se a situação de afeto e 

gratidão dos agricultores por receber os frutos, muitas vezes considerados sagrados, em 

uma relação recíproca e harmônica de trocas entre as espécies e o ser humano. Era 

concedido o poder da vida sobre as mãos dos camponeses. 

É nos quintais, roças, brejos, pomares e demais locais de produção que pode ser 

encontrado o domus camponês. Todos os recursos ali disponíveis interagem de forma a 

garantir a reprodução camponesa. Nestes espaços podem ser encontrados produtos da 

socioagrobiodiversidade, que estão para além de produtos e fluxos visíveis e mensuráveis. 

Elementos como a organização social e as relações estabelecidas, a transmissão do 

conhecimento sobre o manejo da agrobiodiversidade, entre outros, alteram a sua expressão 

física (produtos, mercados, trocas, etc.). 

Após este primeiro capítulo, que trouxe a caracterização da região estudada e os 

caminhos metodológicos da pesquisa, podemos dar início à discussão teórica no segundo 

capítulo, onde trazemos uma visão histórica acerca das sementes, como elemento principal 

da relação entre o camponês e a terra. As mudanças na concepção destes elementos 

fornecem subsídios para compreensão do resgate e o fortalecimento da produção das 

sementes crioulas nas Comunidades Taquaral e Santana. 
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2 A SOCIOAGROBIODIVERSIDADE E OS PRODUTOS DO SEU MANEJO 

PELOS GRUPOS CAMPONESES: AS VARIEDADES CRIOULAS 

Ao longo da história da agricultura, os grupos camponeses mantiveram em seu 

domínio as variedades crioulas e isto vem garantindo a sua reprodução social e 

permanência no campo. Por meio da domesticação e de técnicas de produção tradicionais, 

as variedades crioulas têm atendido as necessidades básicas dos camponeses e à promoção 

da socioagrobiodiversidade, na medida em que, por meio delas, os fluxos de renda e vida 

são perpetuados no campo. Será enfocada neste capítulo a definição das sementes 

crioulas
2
. 

2.1(DES) ENCONTROS CONCEITUAIS: DEFININDO O QUE JÁ ESTAVA 

POSTO 

 

As sementes como um dos elementos essenciais à agricultura sofreram, e ainda 

sofrem, mudanças em sua percepção. De guardiãs do potencial de gerar vida para tudo que 

as cerca, em íntima relação com aquele que a manipula para uma mercadoria com garantias 

estatísticas de produção e produtividade. São inúmeras as percepções acerca das sementes, 

sendo necessário discorrer sobre isto. Logo, fazem-se indispensáveis o uso de algumas 

definições básicas e o resgate do valor das sementes ao longo do tempo. 

“As sementes se prestam a germinar e formar novas plantas, e os grãos se destinam 

ao consumo (humano ou animal) ou à transformação (em farinhas, óleos, 

agrocombustíveis, etc.)” (SANTILLI, 2009, p. 133). Na fase inicial da agricultura, homem 

e mulher construíram esta separação, em que, por meio da seleção sobre as plantas 

domesticadas, eram distinguidos grãos e sementes, por uma série de critérios (cor, tamanho 

do grão, aspecto e porte das plantas, entre outros) e assim determinadas a sua destinação: 

armazenamento para plantio na próxima safra ou o consumo e/ou processamento para 

alimentação e outros fins. 

Pode ser observado que ocorreu a construção de saberes tradicionais herdados da 

convivência do ser humano com espécies cultivadas no domus e a domesticação e o 

                                                      

2
 Aqui estamos considerando as sementes em um sentido amplo, ou seja, todo material de propagação 

vegetativa como sementes, raízes, mudas, entre outros. 
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melhoramento das plantas estavam orientados para os fins definidos pelos próprios 

agricultores. Concordando com a afirmação de Mooney (1987), isso mostra que os 

agricultores tradicionais têm sido ao longo de toda a história melhoristas por excelência. 

Acrescenta-se a isso: as(os) agricultoras(es) tradicionais também tem sido gestoras(es) 

estratégicas(os) de sua produção, uma vez que boa parte de suas práticas visam o 

abastecimento a curto e médio prazo e a continuidade da produção por meio do manejo das 

sementes. 

Há por trás disto uma lógica-simbólica a ser considerada com o saber tradicional 

relacionado às sementes, pois com o seu domínio o camponês detém a autonomia nos 

processos produtivos, poder de escolha sobre as alternativas geradas pela diversidade e a 

informação/conhecimento, ou o saber fazer, em que não há dependências de terceiros 

sobre aquilo que se está consumindo/produzindo. Estes elementos estiveram presentes ao 

longo da história das civilizações e grupos sociais no campo e trouxeram empoderamento 

aos mesmos. 

“Las comunidades campesinas e indígenas han salvaguardado, gestionado y 

contribuído milenariamente al abasto mundial de semillas” (ETC GROUP, 2013, p. 6). As 

sementes são bens comuns dos agricultores e patrimônio cultural dos povos, como 

constituintes da agrobiodiversidade. 

Pontua-se que as sementes, como um dos elementos da agrobiodiversidade, fazem 

parte de contextos biológicos e socioeconômicos complexos. Se é conduzido a pensar em 

forma de monoculturas e a desconsiderar a significação das sementes para os grupos 

camponeses, indígenas e tradicionais. Elas garantiram, até então, a continuidade da vida e a 

reprodução social desses grupos, fornecendo meios materiais para a sua permanência no 

campo. A lógica, aqui, se traduz em um continuum, em que sementes geram, além de 

dividendos, vida, produção de cultura, saberes, fazeres, sentidos (religiosidades, sabores, 

sentimentos, etc.), dinamismo, etc. 

No entanto, essa lógica de intrínseca relação entre o homem e a natureza tem se 

alterado e produziu novos paradigmas à agricultura. Na história da civilização humana, o 

aprofundamento da técnica e sua difusão e também as mudanças nas formas de 

organização social modificaram a percepção do ser humano dos impactos de suas ações ao 

meio onde vive. A formação do meio geográfico técnico-científico-informacional 
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modificou as relações do ser humano com a natureza e as atividades agrícolas (SANTOS, 

2010). 

O conhecimento e a informação sobre os ciclos biológicos de plantas e animais 

permitiram superar as incertezas próprias dos seres vivos, orgânicos. Conforme Santilli 

(2009), a partir das descobertas e a formulação da lei de hereditariedade por Mendel, entre 

o fim dos anos 1950 e início dos anos 1960 se intensificaram os processos de hibridização 

artificial gerenciados por empresas do setor agrícola. Logo, inicia-se uma corrida entre 

grandes conglomerados empresariais para apropriação do conhecimento gerado, por meio 

das patentes, sobre as novas variedades produzidas artificialmente. 

Para o sucesso desse sistema formal de agentes especializados na produção das 

sementes, foram (e ainda são necessários) os seguintes instrumentos: investimentos 

maciços em pesquisa e desenvolvimento de variedades que demonstrassem aptidão 

máxima e resposta eficiente a um maior volume de insumos; construção de um aparato 

ideológico, de convencimento dos agricultores e do paradigma da especialização da 

produção agrícola, onde o saber científico produzido por grandes empresas agrícolas foi 

posto como única solução viável e garantida no propósito de acabar com a fome no mundo 

e que o modelo de produção de monocultivos em grandes latifúndios estaria mais apto a 

receber os “produtos” dessas empresas; apoio do Estado e de organismos supranacionais 

(Banco Mundial - WB, Organização das Nações Unidas - ONU; FAO - Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, OMC- Organização Mundial do 

Comércio, etc.), na elaboração de leis, na regulação e na distribuição de crédito agrícola 

para aquisição das sementes, mudas e demais insumos, agora “externos” à propriedade 

rural (MOONEY, 1987; PORTO-GONÇALVES, 2006; SANTILLI, 2009). 

Na atual agricultura científica globalizada
3
 a semente é considerada um produto. Se 

antes tudo o que era preciso para sua reprodução era (agri)cultar, no sentido de aproveitar 

os recursos locais, agora as sementes fazem parte de um pacote, sendo necessário ao 

agricultor seguir estritamente as recomendações de usos de insumos externos (fertilizantes, 

agrotóxicos, maquinários adequados, etc.). Usando a expressão de Mooney (1987), as 

sementes agora possuem donos (indústrias sementeiras) e o agricultor compra a licença de 

                                                      
3
  Expressão usada por Santos (2010) para caracterizar o atual estágio da agricultura, onde ciência, 

informação e técnica estão alinhadas, estando assim sujeitas as mesmas leis globalizadas de outras atividades 

econômicas.  
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reprodução, mas não de propriedade e replantio, sob a pena de processos judiciais, de 

acordo com o Sistema da União Mundial para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) 

de proteção de cultivares
4
. 

Em comentário sobre os avanços da biotecnologia em anuário produzido pela 

Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM), pode ser confirmada esta nova 

relação construída entre agricultores(as) e as sementes: 

O resultado de tudo isso pode ser observado através do crescimento contínuo na 

geração de novas cultivares que atendem às demandas dos produtores rurais. 

Existe hoje uma variedade muito grande de produtos disponíveis para o 

agricultor brasileiro, como variedades com grande produtividade, melhor 

adaptadas a diferentes ambientes, com características desejáveis como, por 

exemplo, resistência ou tolerância a pragas e doenças, ou até mesmo novos 

tamanhos, formatos e cores, como nos casos de espécies ornamentais 

(ABRASEM 2015, p.11-12, grifo nosso). 

Posto isso, o panorama do mercado de insumos encontra-se monopolizado e 

cristalizado, caracterizando assim também uma centralização do “saber fazer” insumos 

agrícolas. Conforme estudo do ETC Group (2013) sobre o panorama do mercado de 

insumos no mundo, foi constatado que no setor de sementes as dez maiores companhias 

dominam mais de 75% do mercado (figura 11). No mesmo estudo há a informação de que 

alguns destes grupos empresariais coincidem como maiores produtores de fertilizantes e 

praguicidas. Com isto, pode-se observar que há um conjunto de empresas dominando a 

cadeia agrícola, pois desenvolvem tecnologias que prometem incremento da produtividade, 

mas que trabalham para que não haja autonomia do agricultor. 

 

                                                      
4
  Para maiores detalhes, ver Santilli (2009, p. 172-218). 
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Figura 11: As 10 maiores companhias produtoras de sementes do mundo, 2011. 

Posição Companhia/ Empresa

Venda de 

sementes/2011 (U$ 

milhões)

Porcentagem 

de mercado 

(%)

1 Monsanto 8,953 26

2 DuPont Pioneer (EUA) 6,261 18,2

3 Syngenta (Suiça) 3,185 9,2

4 Vilmorin (França)(Group Limagrain) 1,670 4,8

5 WinField (EUA)(Land O Lakes) 1,346 3,9

6 KWS (Alemanha) 1,226 3,6

7 Bayer Cropscience (Alemanha) 1,140 3,3

8 Dow AgroSciences (EUA) 1,04 3,1

9 Sakata (Japão) 548 1,6

10 Takii & Company (Japão) 548 1,6

Total das dez 25,951 75,3  
Fonte: ETC GROUP, 2013. 

 

Percebe-se que a relação entre o agricultor e as sementes foi simbolicamente 

modificada por meio de um aparato ideológico que a tornou unicamente econômica. Tendo 

em vista essa clara mudança na percepção do que venha a ser a semente e seu significado 

para quem produz, serão explorados a seguir os tipos de sementes e os contrapontos que se 

dão em seu processo constitutivo e que irão orientar a sua forma de produção. 

 

2.2 VARIEDADES HÍBRIDAS E TRANSGÊNICAS: A BIOTECNOLOGIA À 

SERVIÇO DE POUCOS E SUA INCOMPATIBILIDADE PARA MUITOS 

A biotecnologia como área do conhecimento, consolidada há mais de 30 anos, 

tornou-se alvo de discussões e ganha destaque a partir da segunda metade dos anos 1990. 

Isso decorre em grande parte, pelos avanços em pesquisas científicas e na transformação 

dos seus estudos e “inventos” em produtos, especialmente quando estes foram destinados à 

produção de alimentos para consumo humano e animal (NEAD, 2009). 

Discorrer sobre a biotecnologia aplicada às atividades agropecuárias remete-nos ao 

pacote tecnológico proposto na revolução verde. As variedades “melhoradas” faziam parte 

deste pacote e por meio de um conjunto de insumos foi observado um incremento 

substancial da produtividade média nacional brasileira de produtos agropecuários 

(NODARI; GUERRA, 2015). Mas para alcançá-la era necessária a adoção completa das 

tecnologias para atingir as condições ótimas de produção. Logo, este modelo mostrou-se 
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excludente, pois acentuou as desigualdades no campo, uma vez que quem pudesse pagar 

pelos insumos continuariam suas atividades, ao passo que aqueles destituídos dos fatores 

de produção, especialmente os grupos camponeses, foram condicionados ao 

empobrecimento gradativo e expulsão do campo (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

Os dados econômicos relacionados à produção agrícola sustentaram (e permanecem 

sustentando) programas desenvolvimentistas de governo a setores específicos do 

agronegócio, especialmente aqueles envolvidos na produção de commodities agrícolas, e 

consolidaram a indústria de sementes no Brasil. Atualmente, duas tecnologias estão postas 

aos agricultores pelo sistema formal: as sementes híbridas e transgênicas.  

As sementes híbridas são resultado do cruzamento de dois ou mais materiais de 

propagação com estreita base genética, processo que pode se dar de forma natural ou por 

ação antrópica, normalmente realizado por indústrias de sementes (WILKINSON, 2000). 

O seu objetivo é apresentar um vigor máximo para uma característica específica que 

depende do tipo de produção envolvida. Como exemplo, na variedade de milho X, uma 

espiga cheia e no milho Y, maior produção de matéria verde. 

Estas variedades são destituídas de variabilidade e rusticidade e, por isso, são 

altamente suscetíveis às pragas e doenças. Após apresentarem seu vigor máximo no 

primeiro plantio há uma esterilização parcial das variedades híbridas, ocorrendo queda na 

produtividade no caso de replantio das sementes. Por isso, é mais vantajosa a compra anual 

do que o reuso das sementes (MENDES, 2002). Há certa incoerência neste modelo de 

produção, uma vez que estas sementes geram apenas grãos, ou seja, servem para o 

consumo ou são insumos destinados à indústria alimentar. 

Outra definição importante é de organismos geneticamente modificados (OGM): “o 

OGM é um organismo vivo que tem suas características genéticas modificadas de maneira 

não natural por supressão, adição, troca e modificação de, no mínimo, um gene” (NEAD, 

2009, p. 9). Para Machado et. al. (2003), há uma estratégia para desvincular o nome 

transgênico, com a alcunha de OGM, o que se mostra impróprio porquanto se sabe que, em 

agroecossistemas, todo ser é passível de alterações genéticas. 

 As variedades transgênicas são sementes que receberam genes de diferentes 

organismos (animais, vírus e bactérias), com o objetivo de adquirir alguma característica 

“desejada” destes seres (LACEY, 2000). Como exemplos mais típicos têm-se a soja 

Roundup Ready (RR) que, por meio da introdução de um gene de uma bactéria do solo, 
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a Agrobacterium, patenteado por uma empresa privada com o nome CP4-EPSPS, adquiriu 

resistência ao glifosato, herbicida usado nas lavouras para controle de plantas espontâneas 

e o milho BT que, por meio da inserção de genes da bactéria Bacillus Thuringiensis, 

passou a apresentar propriedades tóxicas em insetos (PINHEIRO, 2013; RIBEIRO; 

FREITAS, 2012). 

A soja transgênica RR teve suas primeiras lavouras em 1996, nos Estados Unidos, 

sendo liberada para cultivos comerciais no Brasil a partir de 2005, por meio da Lei de 

Biossegurança (Lei n. 11.105, de 2005). Por meio de resistência introduzida nesta 

variedade, tornou-se possível o controle de ervas daninhas em monocultivos, que é a 

principal causa da perda de qualidade e da produtividade dos grãos, sem prejuízos 

aparentes às plantas.  

No caso do milho BT, aprovado para comercialização no Brasil a partir de 2008, 

pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), tem funcionamento similar, 

pois, por meio das propriedades inseticidas, pôde ser controlada a lagarta do cartucho 

(Spodoptera frugiperda), que interfere no desenvolvimento inicial da planta, trazendo 

perdas de produção. Mas, diferentemente da soja, o milho transgênico requer o 

atendimento de normas de coexistência e o plantio de áreas de refúgio
5
. Como podem ser 

observados na figura 12, os cultivos transgênicos apresentaram aumento na participação 

total da área plantada (porcentagem e hectares) entre 2009 e 2014, com exceção do milho 

em 2014. 

 

                                                      
5
  Para a coexistência, a regra exige uso de bordadura de 100m isolando as lavouras de milho 

transgênico das de milho sem contaminação de transgênico. Pode-se usar também uma bordadura de 20m, 

desde que sejam semeadas 10 fileiras de milho não-transgênico (igual porte e ciclo do milho transgênico), 

isolando a área de milho transgênico. A área de refúgio é uma recomendação resultado do consenso de que o 

cultivo do milho BT em grandes áreas resultará na seleção de biótipos das pragas-alvo resistentes às toxinas 

do BT. Os cultivos não-transgênicos devem estar à no máximo, 800 m dos cultivos BT. 
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Figura 12: Adoção de transgênicos no Brasil, principais culturas, de 2009 a 2014.   

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Soja (%) 71% 75% 83% 89% 92% 93%

Hectares (milhões) 16,2 17,8 20,6 23,9 27 29,07

Milho (%) 31% 55% 65% 76% 90% 82%

Hectares  (milhões) 5 7,3 9,1 12,1 12,9 12,55

Algodão (%) 16% 26% 39% 50% 47% 66%

Hectares  (milhões) 0,15 0,25 0,6 0,6 0,5 0,6

Adoção de Transgênicos no Brasil

Anos
Cultura

 
Fonte: IPCAA (2013, 2014).  Organizado pelo autor (2016). 

 

O algodão transgênico também possui, em sua maior parte, a tecnologia BT. Como 

vantagens dos transgênicos são anunciadas reduções de custos, especialmente com 

defensivos agrícolas, além de benefícios ambientais e de qualidade do produto, como 

diminuição da contaminação, intoxicação, entre outros. As desvantagens apresentadas por 

esses cultivos são o potencial de contaminação de sementes não OGM, o estímulo à 

resistência das “pragas” e custos elevados em antecipação aos ataques das pragas 

(LACEY, 2000). Isso explica, por exemplo, o decréscimo em 2014 na adoção do milho 

transgênico. 

Questões éticas, ambientais e de saúde do consumidor são o ponto central das 

discussões sobre o cultivo de transgênicos no Brasil e no mundo. A falta de informações 

precisas sobre os efeitos do consumo para o organismo traz receio à sociedade. Mas de 

fato, assim como as variedades híbridas, os transgênicos são dependentes de insumos 

industriais, e apresentam elevado nível de consumo de agrotóxicos, devido à resistência 

criada. Há falta de eficiência dos mecanismos reguladores desta produção e hoje seu uso é 

difundido (BÚRIGO, et.al., 2015). 

Aqui há uma lógica contraditória, em que o potencial de vida (semente) traz em si 

mesmo o oposto, a esterilidade e morte da semente. As variedades híbridas e transgênicas 

produzem grãos, mas também produzem dependência. E isto está relacionado com a 

tecnologia terminator, presente nestas variedades que, de acordo com Ribeiro (2003) tem o 

objetivo de maximização do lucro da indústria de sementes, por serem estéreis, tornando 

impossível sua replicação pelos agricultores, obrigando-os a realizar a compra das 

sementes e do pacote para produção anualmente. A patente torna-se acessória, uma vez que 
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a esterilidade por estreita base genética carrega sobre si o monopólio da vida, não tendo 

data para se encerrar. 

Outra temática pouco abordada é a aceitação destas sementes e sua conformidade 

com todos os sistemas produtivos, uma vez que são (im)postas aos agricultores, na medida 

em que são diminuídos os cultivos de sementes crioulas por meio de sua contaminação e 

consequente perda. As tecnologias de sementes hibridas e transgênicas, sobretudo em 

comunidades camponesas, vêm causando maior empobrecimento, dependência, perda da 

soberania e segurança alimentar, além de passivos ambientais e biológicos como 

contaminação do solo, água, ar, da biodiversidade, etc. (SHIVA, 2003; RIBEIRO; 

ASSUNÇÃO; DIAS, 2013; MENDONÇA, 2012). As externalidades e a ineficiência das 

sementes híbridas e transgênicas para os sistemas produtivos dos grupos camponeses traz 

estigmas que os inferiorizam e enaltecem sua inaptidão à participação dos negócios 

agrícolas. 

Logo este modelo de transferência de tecnologias (do laboratório das empresas ao 

agricultor) apresenta uma contradição que consequentemente leva a concepções e 

teleologias já conhecidas: porque esses grupos ainda estão no campo? Com estas 

tecnologias que prometem alta produtividade, porque não se desenvolvem? Por que 

despender parte do saber científico quando estes grupos não se capacitam para receber 

estas tecnologias? 

Os grupos campesinos têm modo de vida e trabalho próprios, uma vez que possuem 

na sua forma de organização social e econômica, além dos modos de produção, um caráter 

de resistência ao sistema dominante. A questão cultural também permeia as ações dos 

grupos camponeses. 

As comunidades camponesas são marcadas por fortes tradições culturais que se 

manifestam em festas, linguagem, histórias, mutirões, compadrio, relações de 

parentesco, visitas costumeiras entre famílias e teias de relações sociais que são 

preservadas e cultivadas pelos moradores, embora muitas modificadas 

(MENDONÇA, 2012, p.46). 

Considera-se, portanto, que apesar da eficiência da biotecnologia para determinados 

modelos produtivos ser evidente, especialmente para aqueles que priorizam os aspectos 

econômicos, os grupos camponeses têm sido seriamente prejudicados pelo uso de sementes 

híbridas e transgênicas ou pela contaminação gerada por estas tecnologias. 
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2.3 SEMENTES E RAÇAS CRIOULAS: POSSIBILIDADE DO RESGATE ÀS 

PRÁTICAS TRADICIONAIS E LOCAIS 

 

As sementes crioulas estão presentes no cotidiano dos camponeses desde o início da 

agricultura. Em meio à discussão sobre os rumos da agricultura, a mudança na relação 

homem-natureza e a invisibilidade dos grupos camponeses frente ao atual paradigma 

produtivo, emergem as sementes crioulas como insumos básicos para a agricultura, com a 

capacidade de trazer autonomia, identidade, diversidade de espécies e guardiãs das 

alternativas do saber fazer. 

É fato que hoje estas variedades estão se perdendo devido à forma inadequada do 

manejo dos recursos da agrobiodiversidade e do modelo de produção atual de sementes 

pelo sistema formal de sementes que promove a erosão genética, a contaminação e o 

cerceamento do conhecimento tradicional. Apesar disto, alguns grupos, especialmente os 

camponeses, têm preservado suas sementes crioulas e mantido a agrobiodiversidade no 

campo. 

 

2.3.1 Definições sobre as sementes crioulas 

 

Antes de se propor uma discussão sobre as sementes crioulas, precisa ser 

estabelecida a diferença entre as definições dos variados tipos de sementes. Essa 

diferenciação é de ordem acadêmica, uma vez que, na prática, estas sementes carregam um 

conjunto de características e de significados próprios às(aos) agricultoras(es) e podem se 

enquadrar (ou não) em mais de uma tipologia. Algumas definições das sementes crioulas 

foram elaboradas de forma a entender seus princípios e os contextos socioculturais em que 

estão inseridas. 

As variedades tradicionais, crioulas ou landraces são cada vez mais motivos de 

estudos, principalmente por constituírem fonte de alelos em relação à estreita 

base genética das variedades modernas. As variedades crioulas podem ser 

definidas como variedades tradicionais de plantas cultivadas, adaptadas aos 

locais e culturas onde se desenvolveram, estando presentes nos bancos de 

sementes de muitos agricultores, principalmente em países em desenvolvimento, 

justamente por se constituírem como uma garantia de plantio do ano seguinte 

(DELWING; FRANKE; BARROS 2007, p. 187-188). 
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Esta definição é uma síntese de um conceito apresentado em boa parte dos 

trabalhos científicos sobre a temática. Muitas vezes não há um consenso e até certa 

confusão de conceitos. A seguir, no quadro 2 está disposta uma das formas de classificação 

destas sementes. 

Quadro 2: Classificação das variedades de sementes 

Variedades tradicionais: [...] compreende-se como variedade tradicional aquela que vem 

sendo manejada em um mesmo ecossistema, por pelo menos três gerações familiares (avô, 

pai e filho), período no qual são incorporados valores históricos, que passam a fazer parte 

das tradições locais. Esse processo não representa uma hereditariedade direta por via 

familiar, podendo ser pela hereditariedade da comunidade (dentro de um processo 

coletivo). 

Variedades tradicionais antigas: é a mesma definição anterior, com a particularidade de 

que, neste caso, são variedades, principalmente de centros primários e secundários de 

origem, selecionadas por um período mais longo, que abrangem mais de dez gerações 

familiares. 

Variedades locais: são variedades ou populações que estão sob contínuo manejo pelos 

agricultores, a partir de ciclos dinâmicos de cultivo e seleção (não necessariamente) dentro 

de ambientes agroecológicos e socioeconômicos específicos (HARDON; BOEF, 1993). 

São necessários pelo menos cinco ciclos de cultivo para que uma variedade torne-se local. 

Variedades modernas: são variedades que têm sido melhoradas ou selecionadas 

utilizando-se métodos considerados científicos, para produzir características como alta 

produção, baixa estatura, resposta a fertilizantes, entre outras (THURSTON et. al., 1999). 

Variedades crioulas: termo usado em países de língua espanhola para variedades 

tradicionais, podendo ser adotado para variedades locais em determinadas situações como 

aquelas variedades introduzidas em comunidade em menos de 20 anos. 

Fonte: MACHADO et.al. (2008, p.45-46) 

Guardadas as diferenças e teleologias observadas em certas categorias, esta 

classificação carrega, além das características socioeconômicas, o horizonte temporal. Mas 

percebe-se a similaridade de conceitos, que se dá pelo que já se foi comentado: na prática, 
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estas sementes recebem uma classificação própria dada pelos agricultores e/ou 

comunidades onde são (agri)cultadas. 

Em sequência, são apresentados conceitos para as cultivares crioulas e 

locais/tradicionais ou landraces: 

Cultivares crioulas é aquele germoplasma que vem sendo multiplicado por 

agricultores (ou suas associações) através do tempo, cuja origem pode ser outros 

países ou outras regiões do país, ou que é fruto do intercâmbio dentro de uma 

mesma região, e cujo cultivo in loco conduz à adaptação específica ao referido 

ambiente como resultado da seleção natural, da seleção artificial pelo agricultor 

ou pela combinação dos mesmos. 

As cultivares locais e tradicionais, também conhecidas como landraces, podem 

ser cultivares provenientes de outros locais, com ou sem origem conhecida, ou 

desenvolvidas localmente por agricultores, e que foram cultivadas e selecionadas 

para uma determinada região de cultivo; podem em alguns casos também ser 

oriundas de institutos de pesquisa, mas uma vez cultivadas em um local ao longo 

dos anos, adquiriram características peculiares e adaptação ao local onde foram 

selecionadas, por seleção natural (BEVILÁQUA, et. al., 2014, p.105) 

A Lei n° 10.711, de agosto de 2003, conhecida como Lei das Sementes também 

propõe como definição para cultivares tradicionais, crioulas e locais. 

a variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, 

famílias assentadas de reforma agrária ou indígenas, com características 

fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades 

(BRASIL, 2003). 

Esta conceituação se mostra ampla, em uma tentativa de considerar toda a 

heterogeneidade dessas sementes e dos sujeitos envolvidos em sua produção. Usando por 

base essas classificações, podem ser separados dois grupos. O primeiro inclui as sementes 

crioulas, locais e tradicionais, ou landraces (raças da terra), melhoradas pelos agricultores 

e o segundo, de sementes híbridas e transgênicas, com estrutura genética manipulada 

artificialmente pelas empresas sementeiras. 

 Observa-se que o conceito de sementes crioulas é mais amplo e abarca as demais do 

primeiro grupo (tradicionais e locais). Todas estas sementes têm em comum a suas 

estruturas genéticas heterogêneas, que conferem variabilidade e permitem sua adaptação ao 

meio onde são produzidas. Nestas definições, se percebe que enquanto as sementes 

crioulas são resultado de adaptação específica ao ambiente realizada pelos agricultores, 

com origem conhecida e derivada de trocas entre os mesmos, as sementes locais e 

tradicionais são provenientes de fontes conhecidas ou não e seu desenvolvimento é 
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específico para uma determinada região ou grupo social, o que gera uma identidade única 

para as sementes. 

As conceituações sobre as variedades crioulas e landraces, apesar de aproximadas 

permitem apreender que fazem parte de um patrimônio histórico e cultural das 

comunidades onde são cultivadas e reiteram a sua importância, não só aos povos do 

campo, mas aos países detentores de tal diversidade genética. 

 

2.3.2 Economia das sementes crioulas: histórico, especificidades, produção de renda 

e vida 

As sementes crioulas deram início ao desenvolvimento da agricultura. Antes do 

melhoramento genético e das sementes “superprodutivas” existia o manejo das variedades 

pelos agricultores e agricultoras, de acordo com a experiência e a adaptação das sementes 

na região. Isto foi se perdendo com a erosão genética e da diversidade, processo que se 

intensificou a partir da revolução verde. 

Ribeiro, Assunção e Dias (2013) consideram que a aniquilação das variedades de 

sementes crioulas decorrentes da biotecnologia, especialmente as sementes híbridas, além 

de trazer problemas genéticos e agrícolas, também afeta aspectos sociais e culturais para a 

população e as comunidades rurais, corroborando com Machado (2014), que considera que 

a partir da perda da biodiversidade, problemas como a fome, a insegurança alimentar e as 

disputas pelos meios de produção na agricultura, especialmente a terra, se intensificaram e 

passaram a estar na pauta das discussões de órgãos e comunidades internacionais. 

Usando a nomenclatura proposta por Cunha (2013) as “sementes da diversidade” 

podem ser comparadas às digitais humanas, pois são distinguíveis e únicas e trazem 

consigo uma herança de processos coevolutivos, adaptação ao ambiente e das trocas entre 

as comunidades. As sementes crioulas guardam parte da identidade cultural e da história 

das comunidades em que são cultivadas, ambas passadas a cada geração. Portanto, há uma 

riqueza imaterial e aspectos culturais relacionados que trazem significados e sentimentos 

aos camponeses. 

Há uma relação afetuosa e simbólica entre camponeses e sementes, pois por meio 

da capacidade de permitir o desenvolvimento latente da vida, cuidar com zelo e receber os 

frutos desejados, sentem-se satisfeitos e estimulados a continuar as suas atividades no 
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campo. Conforme relato do agricultor Joaquim de Santana descrito por Petersen et. al., 

(2013, p. 41) “A semente da paixão é aquela que realmente é a da paixão: ela é boa, se 

adapta à nossa realidade e a gente gosta dela. A gente só se apaixona por aquilo que 

presta”. 

Os métodos de conservação usados atualmente para as sementes crioulas são a 

conservação ex-situ, ou seja, em bancos de germoplasmas, normalmente gerenciados por 

institutos pesquisa públicos; conservação in situ/on farm que seria aquela onde a semente 

está em interação com o meio ambiente na propriedade rural de âmbito familiar (NODARI; 

GUERRA, 2015). 

Percebe-se a questão da soberania nacional sobre as sementes, ao ponto de se criar 

sistemas de conservação que estoquem os recursos genéticos provenientes das mesmas. 

Mas, para Mooney (1987), as redes de conservação de genes ao redor do mundo estão a 

serviço das indústrias de sementes ou são estruturas demasiadamente dispendiosas e que, 

no fim, promovem a prisão e sepultamento das sementes. 

 Em estudo em Catalão, no estado de Goiás, Mendonça (2012, p. 40) enuncia que 

“o cultivo de sementes crioulas é adequado aos ambientes/ subsistemas do Bioma Cerrado, 

pois são cultivos que não utilizam agrotóxicos” Estes cultivos normalmente se dão em 

áreas com condições edafoclimáticas desfavoráveis, pela localização em regiões de abrigo 

dos grupos camponeses, sujeitos a estresses climáticos e socioeconômicos, sendo 

recorrente a prática de policultivos em regime de consorciamento e sucessão de plantios 

(MACHADO, 2014). 

A seleção se dá em conjunto, tanto de forma natural, por meio de plantas melhores 

adaptadas às condições do meio cultivado, quanto por meio da ação antrópica, de forma 

massal (expressão fenotípica) buscando o envolvimento da família em cada etapa, sendo 

fundamental o papel da mulher. A exigência do cuidado e atenção na separação das 

sementes é hierarquizada e normalmente destinada à mulher. Como citado em Woortmann 

e Woortmann (1997), o trabalho da mulher tem relação com a sua estrutura biológica, já 

que dela partem a fecundidade e a gestação. Aos filhos é delegado o acompanhamento das 

tarefas dos pais. E o trabalho braçal é o que traz a existência do homem camponês. Por 

meio do trabalho envolvido com a produção das sementes crioulas, é garantida a 

reprodução familiar camponesa. 
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O intercâmbio das sementes crioulas também é elemento fundamental à produção, 

uma vez que contribui para a preservação da biodiversidade genética. É uma prática 

natural, pois os(as) agricultores(as), por meio de saberes tradicionais, percebem que os 

cultivos estabilizam a produtividade, necessitando de outras sementes para novo processo 

de adaptação. Com isso, por meio de trocas e partilhas em espaços sociais como feiras, 

simpósios, além da própria troca entre agricultores e agricultoras locais, há a continuidade 

do ciclo de biodiversidade, que não se encerra no local, mas estende-se aos espaços 

comuns. 

2.3.3 Sementes Crioulas e Luta Política 

As sementes crioulas constituem-se em parte da identidade dos grupos camponeses 

e carregam consigo a história e a cultura locais. No momento em que estes são impedidos 

de possuir, reproduzir e distribuir estas sementes, também são privados de sua própria 

existência enquanto povos do campo, águas e florestas. Os movimentos sociais têm 

absorvido as demandas das comunidades camponesas na luta pela defesa das sementes 

crioulas, por alimentos mais saudáveis e pelo direito de posse das sementes crioulas. 

Conforme Carvalho (2003), a Via Campesina foi um dos primeiros movimentos 

com abrangência mundial a reconhecer e participar da luta pelas sementes como 

patrimônio dos povos, com ações de estímulo a produção das sementes, o embate com o 

sistema formal de sementes, especialmente as sementes transgênicas e a pressão política a 

governos e organismos supranacionais (FAO e UNESCO - Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Cultura, a Ciência e a Cultura) 

De acordo com Boni (2013), o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) tem 

se engajado na luta pelo empoderamento feminino e a luta pela soberania. Ser mulher 

camponesa para o movimento é ter a capacidade de produzir alimentos saudáveis às suas 

famílias, garantindo sua subsistência. Por isso a luta contra a dependência de insumos e das 

sementes transgênicas e o trabalho de resgate e incentivo à produção de sementes crioulas 

(especialmente de hortaliças) tornou-se um dos motes do movimento. 

No estado de Goiás, o trabalho com os movimentos sociais tem ganhado destaque 

em meio a produção nacional das sementes crioulas. As experiências com variedades 

crioulas tiveram início em 1990, com a Rede PTA, um conjunto de organizações não-

governamentais que trabalham com grupos camponeses em todo o Brasil. O Movimento 
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dos Pequenos Agricultores (MPA) esteve envolvido em projetos para formação de polos 

irradiadores para o manejo da agrobiodiversidade. Mais tarde, entre os anos de 2008 e 

2009, o Movimento Camponês Popular (MCP) assume a liderança de projetos com as 

sementes crioulas no estado (MACHADO, 2014). 

O MCP apresenta em uma de suas linhas de ação o “fortalecimento das ações de 

resgate, multiplicação e melhoramento das sementes crioulas” (MCP, 2015). Por meio da 

mobilização social, da luta por uma alimentação saudável, pela preservação dos hábitos e 

costumes e a autonomia dos povos camponeses, o movimento tem articulado o acesso dos 

agricultores às políticas públicas, como o PAA Aquisição de Sementes e Mudas (PAA 

Sementes) estimulando a comercialização e a introdução das sementes em ambientes de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

Foram realizados diversos experimentos e estudos por meio da formação de uma 

rede de agentes para a promoção da agrobiodiversidade (camponeses, Embrapa, 

associações, universidades e institutos técnicos, entre outros), com o uso de metodologias 

participativas para a identificação e a adaptação das sementes crioulas. Hoje a ação do 

MCP pode ser considerada como uma das maiores da América Latina, com abrangência 

em diversas regiões do país (MACHADO, 2014). 

Considera-se, portanto, que as sementes crioulas são, em si mesmas instrumentos 

da luta política e resistência dos grupos camponeses e símbolo de sua diversidade. Os 

movimentos devem apropriar-se dessa luta no sentido de dar voz aos ensejos dos 

camponeses e camponesas por maior qualidade de vida. 

2.3.4 Sementes crioulas como fonte de soberania alimentar 

As sementes crioulas trazem consigo a capacidade de fornecer grãos que permitem 

uma nutrição adequada às necessidades fisiológicas e respeitando os aspectos culturais, ou 

seja, conferem aos grupos camponeses soberania alimentar. Observa-se que a construção 

da luta pelas sementes crioulas como direito dos povos se dá no contexto de ineficácia do 

modelo produtivo e sistema agroalimentar construídos pela produção com as sementes 

híbridas e transgênicas para os grupos camponeses e para a sociedade. 

De acordo com FAO (2012), nos anos de 2010-12 foi estimado que o número de 

pessoas cronicamente subnutridas era de quase 870 milhões de pessoas (12,5% da 

população mundial no respectivo período), valor considerado elevado para pessoas com 
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fome no mundo. No mesmo relatório é apresentado o contraste: a fome e subnutrição têm 

se mantido em regiões onde agricultura tem importância econômica significativa, em 

países dos continentes africano, asiático e América Latina. 

Estes dados acompanham a expansão dos monocultivos e a perda de diversidade 

promovida pela agricultura globalizada por meio da erosão genética. O uso das sementes 

híbridas e transgênicas e a consequente simplificação dos ciclos biológicos estendeu-se aos 

hábitos e dieta alimentares afetando produtores e consumidores. Os saberes e sabores, 

promovidos por uma alimentação saudável e balanceada, que pode ser conquistada por 

meio de ambientes agrobiodiversos e com o uso de variedades crioulas, torna-se uma das 

principais alternativas para reverter o problema da fome. 

 Assentindo com Porto-Gonçalves (2006), a monocultura de alimentos apresenta 

em si mesma uma negação da (agri)cultura, que no processo de domesticação das espécies 

não ocorre de forma isolada, mas, sim, em interação com outras atividades (pecuária, 

extrativismo, etc.), garantindo, desse modo, diversidade de renda e soberania alimentar. Na 

monocultura, o objetivo é a mercantilização do produto e não alimentar a quem produz. A 

qualidade da produção substitui-se em quantidade (economia de escala) e os processos 

industriais inibem aspectos naturais do alimento, como a perecibilidade. 

A soberania alimentar é um direito universal, mas permanece sendo constantemente 

desrespeitado pelo sistema agroalimentar baseado na produção de commodities agrícolas. 

Nesse sentido, percebe-se que o sistema de produção formal de sementes “[...] tem 

delimitado o tipo, o volume, a diversidade, a periodicidade e a qualidade dos alimentos que 

serão oferecidos às populações” (CARVALHO, 2003, p.96).  

A qualidade do alimento está relacionada a uma dieta diversa, balanceada em 

proteínas, minerais e outros nutrientes, o que só é possível por meio da produção dos 

grupos camponeses com o uso consciente da agrobiodiversidade, baseado em saberes 

tradicionais e sistemas de produção sustentáveis (SANTILLI, 2009).  

O resgate das sementes crioulas e sua relação com a segurança alimentar também 

são de suma importância aos consumidores. Como enuncia Carvalho (2003), há uma 

tendência de padronização universal da dieta alimentar e dos tipos de alimentos ofertados, 

por meio de estratégias de mercado e da propaganda comercial em massa, o que acaba por 

desconsiderar os hábitos e costumes alimentares construídos historicamente. Problemas de 

saúde como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer são 
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decorrentes de uma alimentação pobre nutricionalmente e estão na pauta das discussões de 

organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMC) (SANTILLI, 

2009). 

Novas estratégias surgem para corrigir esses problemas, especialmente relacionadas 

a biotecnologia, como a biofortificação dos alimentos. Um caso emblemático é o arroz 

dourado, enriquecido com vitamina A, com a intenção de contornar problemas comuns em 

países em desenvolvimento, especialmente no sul da Ásia como a cegueira infantil 

decorrentes da falta deste nutriente. Conforme explicita Machado (2003), a criação de um 

novo “produto” não parece ser eficiente no sentido que não acaba com o que é recorrente, a 

desnutrição e alimentação inadequada promovida pelos monocultivos. 

A soberania alimentar acaba por envolver a discussão sobre o uso das sementes 

crioulas e está para além da segurança alimentar e nutricional (SAN), pois envolve a 

capacidade das populações no campo produzirem seu próprio alimento e ter o controle 

sobre a sua alimentação e o abastecimento local. 

Deixar de prover o próprio alimento é colocar a própria autonomia de qualquer 

agrupamento humano em risco ou dependente de terceiros, daí falar-se também 

em soberania alimentar. O controle do fluxo de alimentos é, assim, controle dos 

fluxos de energia e, como tal, de enorme importância estratégica (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p.216). 

Quando a semente se torna propriedade patenteada das grandes empresas do setor 

agrícola, e, por meio do tempo dissociam o saber e o fazer, como enuncia Porto-Gonçalves 

(2004), configura-se também em um instrumento de poder e de cerceamento da soberania 

dos grupos camponeses. “Controlando as sementes, caminha-se para o controle de todo o 

sistema de alimentos: as culturas que serão plantadas, os insumos que serão usados e os 

produtos que serão vendidos” (MOONEY, 1987, p.51). 

Outra questão que emerge é a ideologia em forma depreciativa que advém das 

práticas dos monocultivos e da agronomia moderna. O que está fora do contexto produtivo, 

ou o que não apresenta valor econômico imediato é tratado de forma inferior. Silva (2009) 

cita que conceitos reducionistas trouxeram a desvalorização do Cerrado e de seus solos 

tidos como pobres em nutrientes por não atender às necessidades de culturas alimentares 

globais e padronizadas. Mas dada a riqueza do Cerrado, os recursos alimentares que 

apresenta (pequi, buriti, mangaba, cagaita, cajuzinho, bacuri, etc.) e a importância destes 

para as populações cerradeiras, percebe-se que este aparato ideológico foi, e continua 
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sendo, parte de uma estratégia para a padronização do consumo e para a aceitação do 

modelo hegemonizante de produção. 

Por isto, considera-se que a soberania alimentar é um aspecto-chave para a 

permanência dos camponeses em suas propriedades e que as sementes crioulas, por 

estimularem a autossuficiência, são importantes para quebrar os paradigmas produtivos e 

aparatos ideológicos que vêm provocando alterações na forma de alimentação e na 

qualidade da dieta dos povos camponeses. 

 

2.3.5 Sementes crioulas e a diversidade de cultivos 

A diversidade de cultivos é o ultimo aspecto relacionado à produção das sementes 

crioulas. A heterogeneidade é transmitida dentro dos agroecossistemas aos elementos que 

os compõem (sementes, solos, plantas, micro-organismos, insetos, animais, os seres 

humanos, etc.) gerando sistemas de vida complexos e diversos. Porto-Gonçalves (2006) 

constatou que os locais de maior diversidade agrícola estão relacionados àqueles de maior 

diversidade linguística. 

A diversidade cultural interage de maneira dinâmica com a diversidade 

biológica, assim como a diversidade agrícola e cultivada interage com a 

diversidade silvestre, num processo contínuo recíproco, em que todos os fatores 

se alimentam e se nutrem entre si. Isso explica que as áreas de maior 

biodiversidade no planeta coincidem com as áreas de maior diversidade cultural 

(RIBEIRO, 2003, p. 53). 

A prática de policultivos respeita a lógica camponesa de produção para a 

reprodução da família no campo. Logo, em um mesmo espaço produtivo, têm-se diversas 

combinações de variedades de plantas e animais, baseada em conhecimentos tradicionais. 

Os quintais e roças camponeses podem ser considerados como verdadeiros viveiros, na 

medida em que abrigam uma infinidade de espécies e, nestes locais, todos os elementos 

têm um significado, uma razão para existir e compor a agrobiodiversidade (SHIVA, 2003). 

Por meio das trocas de sementes crioulas entre os camponeses, é garantida a 

variabilidade das sementes cultivadas, o que aumenta as alternativas de escolha sobre os 

cultivos e raças a ser produzidos. O maior uso de variedades crioulas traz a diminuição dos 

riscos e custos produtivos e garante a renda, o alimento e os demais recursos aos 

camponeses. 
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3 UMA PRODUÇÃO PARA CHAMAR DE NOSSA  

Nesse capítulo são dispostas as informações sobre os produtores de sementes 

crioulas em Orizona e Vianópolis. É descrita a organização de seis propriedades 

pesquisadas na Comunidade Taquaral, em Orizona e na Comunidade Santana, em 

Vianópolis, suas atividades produtivas e a forma como as sementes crioulas vêm sendo 

trabalhadas no contexto dos grupos camponeses. 

A Comunidade Taquaral está localizada a cerca de 9 km da sede do município de 

Orizona. Possui cerca de 240 habitantes distribuídos em 87 propriedades, que em sua 

maior parte, possuem entre três e seis alqueires e desenvolvem atividades agrícolas e 

pecuárias (LEMES, 2010). Nesta comunidade foram identificados quatro guardiões e 

produtores de sementes crioulas. A Comunidade Santana está distante a cerca de 35 km da 

sede do município. Não foi encontrada a quantidade de moradores na região, mas observa-

se através dos relatos dos produtores que há entre 50 e 80 habitantes. Foram identificados 

dois guardiões de sementes. 

Estas informações foram sistematizadas após as visitas de campo realizadas nas 

propriedades, por meio de entrevistas e observação participante na rotina de trabalho e vida 

das famílias estudadas. 

 

3.1 QUEM SÃO OS PRODUTORES DE SEMENTES CRIOULAS E 

LANDRACES DE ORIZONA E VIANÓPOLIS? 

 

A produção de sementes crioulas (res)surge em Orizona e Vianópolis como 

expressão dos grupos camponeses da resistência às variedades híbridas e transgênicas, que 

se apresentam na região em forma de monocultivos, as lavouras. O cerceamento das 

lavouras de soja é notório pelos moradores das comunidades de Taquaral e Santana a partir 

da década de 1980, por meio das práticas agrícolas praticadas nessas áreas (instalação de 

pivôs, pulverização de agrotóxicos, contaminação do solo, água e das sementes, etc.), o 

que vem interferindo em sua produção. Isso traz insegurança às famílias camponesas, fato 

observado em trabalho anterior, no contexto da Comunidade Taquaral, em Orizona: 
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A preocupação que assombra as famílias da comunidade se materializa no receio 

de não assegurar rendimentos para manter a família e a propriedade em razão da 

irregularidade dos preços de seus produtos, de mercado, dos altos preços dos 

insumos agrícolas e, nos últimos anos o crescimento das lavouras de soja e milho 

nas comunidades vizinhas. Diante disso, os produtores buscam desempenhar 

algumas estratégias para assegurar a permanência da família na propriedade, 

como a pecuária leiteira, a produção da cachaça, a cultura, o investimento na 

educação dos filhos voltada ao campo e a própria forma de produção (LEMES, 

2010, p.133).  

A diversidade de cultivos e atividades mostra-se como o principal caminho para 

ultrapassar a espoliação dos meios materiais de produção causada pela introdução das 

lavouras na região. A produção das sementes crioulas se destaca nesse contexto, pois 

oferece alternativa de renda e de modos de produção. São seis famílias que produzem 

sementes crioulas e, entre estas, três estão vinculadas ao MCP. Cada família possui um(a) 

guardiã(o) que, de acordo com Beviláqua et. al (2014), são aqueles produtores rurais que 

desenvolvem técnicas de cunho sociocultural e são responsáveis pelo resgate, manutenção 

e dispersão de materiais crioulos. O guardião é aquele que detém informações sobre o 

saber-fazer nas atividades do campo, papel desempenhado pelo(a) chefe de família. 

A participação dos benefícios de adesão ao MCP exige o cumprimento de dois 

requisitos: a posse de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e o pagamento de uma 

mensalidade no valor de R$15,00. As guardiãs e os guardiões que cumprem essas 

premissas ficam aptos a participar do movimento. O foco das ações do MCP no Território 

Estrada de Ferro tem sido a luta pela moradia rural, sendo as sementes crioulas uma 

segunda vertente que complementa a sua ação. O movimento apresenta as matrizes para a 

produção das variedades crioulas e fornece aos produtores interessados espaços para as 

trocas das sementes e mudas, e as variedades mantidas nos bancos de sementes próprios do 

movimento. Além disso, também é responsável pela comercialização das sementes para a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), por meio da linha Aquisição de 

sementes e mudas do PAA. 

O empoderamento envolvido na construção de novas casas ou na reforma atrai os 

agricultores ao movimento, fato não percebido com as sementes, como revela R.L.M. 

Apesar da resistência inicial dos camponeses na região do TEF referente ao trabalho com 

as sementes crioulas, os guardiões e lideranças permanecem lutando para que esta linha de 

atuação do MCP ganhe força por meio da construção de redes de colaboração, envolvendo 

agricultores, institutos de pesquisa, assistência técnica e as lideranças políticas do 
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movimento. É neste contexto de luta por autonomia, soberania alimentar e diversidade 

produtiva que estão inseridas as propriedades estudadas. 

A família 1 é composta por quatro membros. R.L.M. tem 40 anos, é mãe, 

agricultora camponesa e guardiã das sementes crioulas. É uma das militantes mais assíduas 

do MCP em Vianópolis. Seu esposo F.M. tem 46 anos, é pai, agricultor e produtor de leite. 

Sua filha C.M. tem 18 anos, formou-se em dezembro de 2015 no ensino médio e técnico na 

EFAORI (Escola Família Agrícola de Orizona). D.M. tem 15 anos e é o filho mais novo, 

estudante. Todos são naturais de Vianópolis, sempre residiram no campo e têm 

perspectivas de permanecer na Comunidade Santana. 

Sua propriedade de 34,9 hectares é uma herança do pai de F.M., que faleceu há 20 

anos. A divisão de terras trouxe proximidade com a família de F.M. Sua mãe e irmãos são 

vizinhos em frente a sua propriedade. Uma característica da Comunidade Santana é que a 

maior parte de seus moradores são parentes e isto traz relações sociais próprias, como o 

compadrio, os mutirões, as rodas de prosa, entre outras. Um exemplo disto é J.M., irmão de 

F.M., que pode ser considerado um agregado familiar, na medida em que há a relação de 

meeiro nas culturas e, além disso, ele também circula nos espaços comuns da propriedade e 

possui fortes laços com a família. Sobre isto: 

A propriedade é a herança, e cada propriedade é um pedaço da história da 

comunidade. Todos se conhecem, moram ali desde crianças, alguns foram 

para cidade e depois retornaram, muitos são parentes e grandes amigos. 

Cada família faz parte da história da outra família (BEZERRA, 2003, p. 

61) 
 

Na família 1, a produção de mandioca para polvilho é a principal atividade 

desenvolvida. Além disso, tem-se produção de leite, milho para silagem, hortaliças para 

consumo próprio e sementes crioulas. A renda da família advém da venda do polvilho, do 

leite, da mandioca in natura e das sementes por meio do PAA. Com a diversificação de 

cultivos, o trabalho familiar e as relações de ajuda mútua, estas famílias têm conseguido 

garantir sua reprodução social e ultrapassar a lógica da especialização capitalista e 

centralização dos meios de produção (MENDONÇA, 2012). 

A família 2 possui 4 membros. R.F., idade não divulgada, é mãe e agricultora. J.F., 

59 anos, é pai, torneiro mecânico e agricultor. J.J.F., 27 anos, filho, técnico em 

mecatrônica, agricultor e guardião das sementes crioulas. O último membro é F.F., idade 

não divulgada, filho mais novo, formado em engenharia mecânica, reside em São Paulo. 
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Os pais nasceram em Vianópolis, na Comunidade Rio do Peixe e foram para São Paulo, 

onde tiveram seus filhos e residiram por 30 anos. Por motivos pessoais e religiosos, 

retornaram para Vianópolis, na Comunidade Santana, em setembro de 2014. 

A propriedade possui 3,08 hectares e todos os cultivos são feitos por meio de 

experiências pessoais seguindo instruções técnicas, como guias de produção orgânica da 

Embrapa, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e outros materiais (livros, 

artigos científicos, vídeos, entre outros). Nessa família também há a presença de um 

agregado familiar, S.V., vizinho da propriedade que participa dos processos produtivos e 

desde a chegada da família mantém laços de amizade e companheirismo. 

O local onde a família 2 se encontra era reservado anteriormente como pastagem 

para rebanho bovino. Segundo relato de J.J.F., não havia expectativas, especialmente 

quanto aos membros da comunidade, para que a família prosperasse da terra, devido ao 

desgaste do solo. Isso está em acordo com Primavesi (1985), ao afirmar que o manejo 

inadequado das pastagens traz degradação do solo, por compactação e empobrecimento, 

por decadência química e física do mesmo, além da perda de produtividade do gado. Além 

disso, conforme Woortmann e Woortmann (1997), o trabalho na terra tem um valor 

simbólico e caracteriza o camponês. Logo, a vizinhança na comunidade Santana não 

enxergava o trabalho como o referencial para essa família. Foi preciso haver a 

demonstração por meio do trato e o lidar com a terra, para que os mesmos fossem aceitos 

pela população local como camponeses. 

As atividades desenvolvidas na propriedade são a produção de hortaliças, mandioca 

para a venda de produto beneficiado e as sementes crioulas e subprodutos para consumo 

próprio. J.F. tem ainda um imóvel alugado em São Paulo, que lhe permite auferir renda 

externa à propriedade. A comercialização é organizada por J.J.F. na forma de vendas 

diretas aos consumidores, no centro do município de Vianópolis. Esta família está 

envolvida com o MCP com o objetivo de ampliar sua produção de sementes crioulas e para 

a conquista de uma nova moradia. 

A família 3 possui dois membros. C.L. tem 72 anos é agricultor camponês, produtor 

de leite e patriarca da família. A esposa, I.L., idade não informada, é agricultora 

camponesa e mãe. C.L. nasceu e foi criado na comunidade Santana, em Vianópolis e I.L. 

em Orizona. Receberam a sua propriedade como herança dos pais de I.L. e atualmente 

residem na Comunidade Taquaral, em Orizona. Em toda a vida, C.L. e I.L. sempre 
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estiveram no campo e assistiram a diversas mudanças espaciais, além da organização das 

atividades agropecuárias na região e permanecem no campo resistindo e trabalhando, pois, 

por conta de idade avançada e problemas de saúde, há deslocamentos que os obrigam a 

visitarem constantemente um centro hospitalar em Silvânia. 

A família 4 possui dois membros. R.L., 33 anos, é agricultor camponês, possui 

ensino médio e técnico na EFAORI e é guardião de sementes crioulas. Sua esposa, I.C., 

idade não informada, é professora formada em História, especialista em Agroecologia, 

agricultora e artesã. Esta família é residente da Comunidade Taquaral, em Orizona. R.L. é 

irmão de R.L.M. e primo de Z.G. Por meio dos conhecimentos tradicionais passados pelos 

pais de R.L. e R.L.M., C. L., e  I.L., foi formada a estrutura de produção nas propriedades 

das famílias 1, 4 e 5, com o referencial da agricultura em base agroecológica, usando 

princípios que visam à manutenção ou à recuperação natural dos recursos utilizados no 

processo produtivo (ALTIERI, 2001). 

A família 5 possui quatro membros. M.I.L., idade não informada, é agricultora, 

artesã, produtora de leite e mãe. Seu esposo, A.L.(1), idade não informada, é agricultor, 

trabalhador rural e produtor de leite. Possuem dois filhos. A.L.(2), idade não informada, é 

estudante universitária da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e A.L.(3), idade não 

informada, é funcionário público e possui pós-graduação em Irrigação. Enquanto os pais 

permanecem na propriedade, na comunidade Taquaral, os filhos transitam na medida em 

que precisam estudar ou trabalhar em outros municípios. 

As famílias 4 e 5 estão alocadas na propriedade dos pais, C.L. e I.L., em áreas 

delimitadas por eles. A soma das parcelas da propriedade é de 27 ha (hectares). As 

atividades desempenhadas pela família 3 são a criação de gado para produção de leite, 

produção de suínos, criação de peixes e produção de milho, feijão, mandioca e sementes 

crioulas. O leite é comercializado em conjunto com a família 5 e as demais produções são 

para consumo próprio da família ou trocas com parentes e vizinhos. A renda da família 3 

vem da venda do leite e de benefícios de aposentadoria de C.L. e I.L. 

A família 4 está envolvida na produção de banana maçã, criação de frangos 

caipiras, mandioca para venda, cará-mimoso, milho, feijão e sementes crioulas. Esta 

família comercializa seus produtos na Feira do produtor rural em Orizona. Além disso, o 

cará-mimoso, os feijões roxinho e rosinha são vendidos para a merenda em escola rural do 
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distrito de Taquaral, em Orizona, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). 

As atividades realizadas pela família 5 são a comercialização do leite, a renda como 

trabalhador rural de A.L.(1) como vaqueiro em propriedade vizinha e a venda de peças de 

artesanato e decoração feitas por M.I.L. A artesã possui vínculo com a Associação das 

Artesãs de Orizona. Todas estas famílias passaram pelo MCP e trabalharam em conjunto 

com os camponeses do movimento. As famílias 4 e 5 possuem moradias rurais 

conquistadas pelo movimento. Tanto R.L. quanto M.I.L. consideram estar distantes do 

MCP, participando esporadicamente de algumas atividades que ocorrem na região. 

A família 6 é composta por 4 membros. Z.G., idade não informada, é produtor de 

leite, agricultor camponês, guardião de sementes crioulas e pai. Sua esposa, A.P., idade não 

informada, é agricultora camponesa, artesã, quitandeira
6
 e mãe. O casal possui duas filhas, 

M.E., idade não informada, estudante, e A.L., idade não informada, estudante do ensino 

médio e técnico na EFAORI. Residem na Comunidade Taquaral na propriedade dos pais 

de Z.G., que possui 13,11 ha (hectares). Novamente observa-se a sucessão familiar e a 

divisão das propriedades entre a família, continuando as atividades tradicionais na região, 

como a produção de leite, o plantio de milho para silagem, que é repassado dos pais para 

os filhos por meio da aprendizagem e da vivência no campo. 

O casal é representante do movimento na região do Taquaral e está presente em 

todas as atividades, sendo uma referência para todos os camponeses do trabalho com as 

sementes crioulas. Sua renda vem da comercialização do leite, da venda de panificados e 

biscoitos para a merenda escolar e quitanda na comunidade de Caraíbas, Vianópolis, da 

confecção de linguiça artesanal defumada e polpas de frutas. Também são vendidas as 

sementes crioulas para a Conab por meio do PAA. Todas essas informações estão 

dispostas, em apêndice. A seguir é retratada a composição da estrutura física e das 

atividades das propriedades pesquisadas. 

                                                      
6
  Termo usado pela família para descrever a atividade de venda de hortaliças, panificados e polpas de 

frutas desempenhada por A.P. 
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3.2 ORGANIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES E SUAS FORMAS DE 

PRODUÇÃO 

 

As regiões das Comunidades Santana e Taquaral apresenta relevo levemente plano, 

sendo cortadas por córregos e ribeirões. Os solos da região variam das escalas cinza a 

vermelho. São solos argilosos, desgastados e necessitam de correção para a produção. 

Algumas áreas apresentam maior fertilidade, especialmente aquelas próximas ao leito do 

córrego. Diante dessas condições edafoclimáticas, percebe-se a prática dos policultivos 

como estratégia eficiente dos camponeses. 

Na propriedade da família 1, tem-se as seguintes estruturas: À esquerda, em área de 

solo mais vermelho - a casa, o quintal, o galinheiro provisório feito de tábuas de madeirite, 

dois galinheiros definitivos em fase de construção, o poço de peixes, estrutura de fábrica 

artesanal do polvilho e os girais, onde o polvilho é colocado para secar, a horta familiar e o 

curral dos suínos. Na área de solo acinzentado e em tons de marrom escuro, à direita da 

casa, estão localizados o curral do gado coberto, o silo em formato de trincheira, as áreas 

de roça, com plantação do milho, feijão, mandioca e outras culturas, e a área de mata, 

localizada de forma isolada no fundo da propriedade. As demais áreas estão preenchidas 

por pastagem de braquiária. Na figura 13 pode ser observado o croqui feito por R.L.M. 

com a sua visão da propriedade. 
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Figura 13: Croqui da propriedade da família 1 

 

Fonte: Elaborado por R.L.M.. Organizado por Ribeiro, 2016. 

 

Conforme Shiva (2002), o saber científico tende a criar categorias para 

compreender fenômenos que são indissociáveis no dia a dia das comunidades camponesas. 

Todas as atividades desempenhadas pela família 1 são concomitantes, mas dependem de 

condições climáticas favoráveis, como a distribuição de chuvas regular no período 

esperado (fim de outubro até o mês de abril). Há grande influência da família na escolha 

dos cultivos, uma vez que o conhecimento tradicional e a formação para o trabalho no 

campo são heranças passadas pelos pais aos filhos, no espaço camponês (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 1997). 

R. L.M. aprendeu o processo de produção do polvilho artesanal com sua mãe e hoje 

continua esta tradição familiar. Esta atividade é realizada em semanas intercaladas, assim 

que há matéria-prima (mandioca) disponível no campo. A variedade utilizada é IAC, assim 

nomeada por ter sido desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas. Para uma boa 

produtividade do polvilho, segundo a agricultora, é necessário que a mandioca fique no 

campo por no mínimo 1 ano e 6 meses.  
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O domingo é reservado para o planejamento das atividades da semana e descanso 

parcial. A primeira atividade desempenhada todos os dias da semana é a ordenha do gado. 

O rebanho conta com 37 cabeças, sendo 12 matrizes, e o restante de bezerros e novilhas. O 

curral é um espaço dominado pelos homens na propriedade, e segue a lógica do 

conhecimento tradicional familiar, desta vez, passado pelos pais e parentes de F.M., o que 

está de acordo com Woortmann e Woortmann (1997). Segue a mesma estrutura 

apresentada por Lemes (2010), vista em estudo da produção camponesa na Comunidade 

Taquaral onde se tem o berçário para bezerros, o espaço das reses a serem ordenhadas e 

local comum (para reses e bezerros) para que aguardem a liberação para pastagens. A 

ordenha é feita de forma mecânica pelo sistema de balde ao pé. 

Na segunda-feira, dá-se início ao processo de arrancar e debulhar a mandioca na 

roça, tarefa delegada aos homens da família (F.M., D.M. e J.M). A ajuda de D.M. é parcial, 

pois em período escolar ele se encontra fora da propriedade no período matutino (até às 

11hs30min). É retirada cerca de uma tonelada de mandioca, processo que se concretiza na 

terça-feira. Esta tarefa é realizada em metade do período, pois o descasque da mandioca é 

feito por todos, geralmente na parte da tarde. Enquanto isto acontece, a lavagem da massa é 

coordenada pelas mulheres, R.L.M. e C.M. A massa é posta para secar, triturada e 

colocada ao sol nos girais, gerando o polvilho artesanal. 

Na semana seguinte dá-se continuidade às atividades na roça dos cultivos 

alimentares (milho, feijão, batata-doce, entre outros), a depender da época e do estágio dos 

cultivos. Este espaço é lugar de todos para a família 1, diferente do que foi constatado em 

Woortmann e Woortmann (1997), onde à mulher camponesa estava destinado o espaço 

interno da casa e esta participava de forma menos intensa dos trabalhos na roça. Na 

verdade, em contradição a isto, percebe-se proatividade e liderança de R.L.M. nesse 

espaço. 

No processo de aragem do solo, a única tarefa com predominância masculina é o 

uso do trator de J.M., que é feito pelos homens. Há um sentido de liderança e 

aprendizagem de F.LM. para D.M., no domínio do saber fazer. Para Woortmann e 

Woortmann (1997, p.12), “é esse domínio do saber trabalhar que o torna homem, no 

sentido de um adulto pleno, capaz de constituir nova família”. Mas, para Primavesi (1992), 

a prática apesar de acentuar o caráter masculino é prejudicial para o solo, pois traz 
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compactação e devem ser planejadas de forma a serem reduzidas. Todas as demais tarefas, 

o plantio, as capinas e a colheita são realizadas por todos os membros da família. 

Os espaços predominantemente femininos são a casa, especialmente a cozinha e o 

quintal. Os homens frequentam a cozinha e ajudam na preparação do alimento, mas apenas 

quando não há como as mulheres fazê-lo. Na cozinha e no preparo dos alimentos se 

encontram os resultados do trabalho no campo. A maior parte do que se apresenta na mesa 

é proveniente da propriedade. Apenas a carne bovina, o macarrão, o óleo, café, açúcar e sal 

são produtos que vêm de fora, o que, para R.L.M., é uma “benção de Deus”. Comidas 

típicas como pamonha, curau, mingau, pão de queijo, pipoca de polvilho, bolinhos de 

arroz, bolos, frango caipira, entre outros, são exemplos de alimentos preparados a partir da 

produção camponesa com o uso direto ou indireto das sementes crioulas. 

Na família 2, uma característica que diferencia do primeiro caso é o tamanho e a 

quantidade de cultivos na propriedade. Isto acontece, pois o estágio de produção e a 

convivência no campo são díspares. Nesta propriedade estão dispostas como estruturas a 

casa, o quintal, o paiol, o poço vazio (reservatório de água), próximos a entrada da 

propriedade. O galinheiro fica próximo à casa e a área de pastagem do gado à frente e à 

direita da entrada. A roça com mandioca, feijão, milho, abóbora e demais legumes ocupam 

a parte central da propriedade. Ao fundo, têm-se os canteiros de horticultura e o brejo. Essa 

estrutura pode ser vista na figura 14, em croqui feito por J.J.F. 
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Figura 14: Croqui da propriedade da família 2 

 

Fonte: Elaborado por J.J.F. Organizado por Ribeiro, 2016. 

As atividades no campo são lideradas por J.J.F., o filho, que com sua formação 

orientada para o campo, em escolas missionárias religiosas e cursos técnicos, trouxe 

consigo técnicas de pesquisa para conseguir informações. Os canteiros de hortaliças são o 

seu espaço de domínio. São oito canteiros de 1,1m x 20m e o sistema de irrigação usado é 

por microaspersão em seis desse total. Cada canteiro apresenta entre uma e duas culturas 

que são referenciadas pela data de plantio. Nos dias da visita (13 a 18/08), estavam 

dispostos dois canteiros para pepinos em fitilhos e um canteiro para alho, cheiro-verde 

(salsa e cebolinha), repolho, alface e couve manteiga. 

Próximo aos canteiros há um espaço destinado à compostagem, que é feita com 

esterco bovino, palha e folhas secas e coberta com lona. O esterco vem do vizinho, J. G., e 

é fornecido gratuitamente. Há benefícios para ambas as partes, pois a família 2 consegue a 

matéria-prima para o composto e J. G. não precisa contratar mão de obra para limpar os 

currais e retirar os dejetos animais que não tem uso em sua propriedade. O formato do 

canteiro do composto é quadrado, com base de 1 metro, altura de 1,20 a 1,50 metros e 

comprimento de 5 metros. A cada quinze dias, o material é revolvido por J.J.F. ou J.F. 
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processo que dura cerca de 90 dias, até o material sólido ser totalmente degradado. Depois 

de pronto, o composto é usado nos canteiros e no plantio de mudas de abóboras e fruteiras. 

Há um tambor de plástico de 100 litros destinado para a preparação de 

biofertilizante, que tem como ingredientes esterco de gado, tronco de bananeira, farinha de 

osso, mamona (folhas e caules). O biofertilizante fica disposto para uso, e é diluído em 

água, sendo aplicado com pulverizador por J.J.F, com o uso de máscara e luvas, 

especialmente na horta.  

A sementeira está disposta ao fundo da propriedade, em local cercado por árvores, 

próximo à área destinada para reserva legal. É um espaço com tablados de madeira 

suspensos para comportar as bandejas de plástico com mudas de hortaliças e legumes. No 

ano de 2015 houve uma experiência com outra sementeira localizada no centro da 

propriedade, mas devido às condições climáticas (chuva e ventos fortes), esta foi 

depreciada. 

Na área denominada como brejo, com um solo encharcado e escuro, são plantados 

inhame e cará. Esta área possuía uma grande quantidade de capim intocado, quando a 

família chegou à propriedade em setembro de 2014. J.J.F. relata que foi necessária a ajuda 

dos vizinhos, na forma de mutirões para retirar parte do capim para uso da área. Foram 5 

homens em duas diárias e ainda assim não foi possível “vencer o mato”, como cita R.F. O 

bananal à frente desta área contém três variedades de banana nanica, de fritar (ou banana 

da terra) e ouro. Os tratos culturais realizados são o desbaste e a colheita dos frutos, por 

J.J.F. e J.F. 

A roça é lugar de todos para a família 2. Mas aqui, diferente da primeira família, os 

papeis estão definidos, na medida em que R.F. como mulher, ajuda apenas nas tarefas que 

exigem menor esforço físico, ou seja, no plantio das sementes de milho e das mudas de 

hortaliças e fruteiras. Aos homens são destinadas as tarefas que exigem esforço braçal, 

como o coveamento da mandioca e milho, a capina e o processo de colheita. 

A cozinha e a horta são os espaços de domínio da mulher, no caso, R. F. É nela que 

os recursos para a alimentação são conquistados. A presença de homens nesse espaço é 

apenas para o trânsito, não sendo permitida a manipulação dos alimentos e dos utensílios. 

Há o fogão de lenha e o fogão a gás. Quando levanta, por cerca das 6 horas da manhã, R.F. 

acende o fogão a lenha com o auxílio da palha do milho e de madeira, que J.J.F. e J.F. 
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recolhem na propriedade, na função de reunir a família e prosear e planejar as atividades 

do dia.  

A produção de frangos caipiras é feita em galinheiro improvisado de madeirite e 

cercado por tela. Não há consumo por parte da família. Os frangos são abatidos por S. V. e 

vendidos de acordo com a demanda dos clientes. O preço para J.J.F. é reduzido, de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) a 30,00 (trinta reais) o frango limpo e eviscerado. Mas é 

justificável, pois, segundo ele, é comum a produção de frangos caipiras em todas as 

propriedades da comunidade e não há como oferecer o produto por preço mais elevado. O 

gado, 4 (quatro) cabeças de novilhas, é criado preso em espaço em frente e à direita da 

casa. 

A rotina desta família tem uma forte influência da religião. São realizados dois 

momentos de reflexão com leitura de livros religiosos, nos períodos de 8 às 9 horas da 

manhã, e após o jantar, entre 19 e 21 horas. Para a família 2, essa parte do dia é essencial e 

há a crença de que as atividades ao longo do dia se tornam mais produtivas por isto. Além 

dos cantos de orações e das prosas em família, as sementes crioulas são inseridas entre as 

conversas. Isso pode ser observado em fala de R.F.: “Deus deixou para nós as sementes 

crioulas e precisamos preservá-las”. 

Os hábitos alimentares e o estilo de vida da família têm base na religião. Eles 

consideram que para ter uma boa saúde são necessários os seguintes elementos: luz solar, 

ar puro, repouso e fuga de situações estressantes, alimentação saudável, baseada no 

vegetarianismo, água, exercícios físicos, a temperança (equilíbrio e autocontrole) e a 

confiança em Deus. Segundo a família, é na busca destes princípios que hoje eles vivem 

em seu sítio e produzem todos estes cultivos e criações 

As famílias 3 e 4 dividem a mesma área de produção, apesar de ter espaços de 

moradia diferentes. Por este motivo, quando citada a produção destas famílias, será 

considerada como apenas uma propriedade ou a família 3. Os espaços encontrados na 

propriedade são: o bananal cercado por plantio de capim napier, uma área de vegetação 

fechada chamada mata, a área plantada de milho e feijão, a roça de mandiocas de mesa, 

três galpões de produção de frangos caipiras, as duas casas e seus respectivos quintais 

produtivos, o curral do gado, dois tanques de peixe e a área de reserva legal. Os espaços 

são transitados por todos os membros das famílias 
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Na entrada da propriedade está localizado à esquerda o bananal, com área de 0,7 ha 

(hectares). São 430 pés de banana-maçã capixaba plantados em uma distância de 9 X 2 m. 

Ao redor, estão plantadas cinco fileiras de capim napier, sendo a área total destinada a 

essas duas culturas de 1,5 ha. Nesta área R.L. trabalha praticamente sozinho, realizando os 

tratos culturais, como desbaste e controle das mudas, a aplicação de EM (microorganismos 

eficazes) produzido a partir de iscas de arroz e leite bovino com diluição em água, o corte 

dos umbigos e a coleta dos cachos. Estas tarefas são realizadas nos primeiros dois dias da 

semana, para que ao final de semana os frutos estejam amadurecidos e prontos para a 

venda na feira em Orizona no domingo. Cada semana são levadas entre 30 e 35 dúzias, e 

vendidas a R$3,00 cada. 

As roças de milho, feijão e mandioca nessa propriedade são espaços de trabalho 

apenas dos homens, liderados pelos chefes das famílias, R.L. e C.L. A aragem do solo é 

feita por meio de trator compartilhado por todos os camponeses da região de Taquaral e 

Santana. A plantação do milho se dá à medida que cada agricultor reveza o trator e os 

equipamentos utilizados e é feita de forma mecanizada por R.L. ou por Z.G., que trocam 

diárias entre si. O plantio do feijão é realizado de forma manual, por meio de matracas. Já a 

mandioca é plantada em sulcos feitos pelo trator, com cada agricultor plantando uma rua
7
 

(linha ou carreira).  

Este plantio é realizado no período de lua minguante, pois, segundo o conhecimento 

tradicional dos agricultores da região, este período de fase lunar proporciona maior vigor 

para o crescimento das raízes da mandioca. Os plantios têm início com o período de chuvas 

e passam a ocupar a maior parte do serviço diário nessas propriedades. As capinas são 

feitas por roçadeira acoplada a microtrator, por R.L., sendo feitas a partir do segundo mês 

após o plantio. Os produtos da roça passam a estar disponíveis no começo do período de 

seca, a partir de abril, se estendendo até os meses de julho e agosto. A mandioca é vendida 

na feira de produtores de Orizona in natura por R$ 2,00 o quilo e o feijão é vendido à R$ 

7,00 o quilo. O milho é consumido pelas famílias e também é destinado ao consumo 

animal. 

A criação dos animais é uma atividade desempenhada pelos homens da família 3 e 

todos os espaços de confinamento para a produção ficam próximos às casas. O curral é 

                                                      
7
  Como são chamadas as linhas ou carreiras plantadas em uma área produtiva da região. 
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simples, de madeira, chão batido e telhas, porém é funcional. Diariamente, no começo do 

dia, às 06 horas da manhã, C.L. realiza a ordenha manual de duas vacas, o que rende entre 

10 e 12 litros de leite. O restante das oito cabeças de gado fica no pasto durante o dia e se 

recolhem para o curral ao anoitecer. Os frangos caipiras são criados em dois galpões, 

gerenciados todos os dias por R.L., que disponibiliza ração, milho crioulo e água e os deixa 

soltos em piquetes. Na sexta-feira e no sábado é realizado o abate de 10 a 15 frangos 

caipiras, trabalho realizado por R.L. e sua esposa, I.C, e é vendido nas feiras aos domingos 

no valor de R$ 35,00 por frango abatido. 

Os suínos possuem um curral próprio, onde são confinados e recebem milho crioulo 

e ração. São usados para o autoconsumo da carne de porco e produção da manteiga, ou 

banha. Raramente são usados óleos vegetais para cozinhar e temperar alimentos. Os peixes 

ficam distribuídos em dois poços, um para tilápias e outro para pintados, em uma parte do 

terreno próxima aos córregos ao fundo da propriedade. A água é bombeada e abastece dois 

poços e a irrigação dos quintais produtivos, onde estão presentes algumas espécies de 

frutas, hortaliças e plantas medicinais, aromáticas e condimentares. 

Na propriedade da família 5, há a entrada da propriedade, com locais de pasto para 

os animais, o curral do gado, a casa no centro da propriedade, o quintal ao redor da casa e 

as roças de milho, feijão e cará. A.L.(1) trabalha como vaqueiro em uma propriedade de 

gado de corte na Comunidade Taquaral. É auxiliado por M.I.L., na ordenha de 8 matrizes 

no começo do dia, que rendem cerca de 50 litros de leite, por dia. As demais atividades, 

como a alimentação do gado com silagem e ração, são feitas pela agricultora ao longo do 

dia. 

O trabalho nas roças de milho e feijão é dividido entre os familiares, mas em geral 

são liderados por A.L (1). O plantio também é feito de forma que foi observado na família 

3 e 4, inclusive com o uso dos mesmos equipamentos e tratos culturais. A.L (1) fica 

responsável pelas capinas e M.I.L e A.L. (3) o auxiliam, quando estão disponíveis. Já o 

quintal fica sob a responsabilidade de M.I.L. e, segundo ela, não possuem tantas variedades 

quanto antigamente, pois o nível intenso de trabalho em sua propriedade a impediu de se 

dedicar a esse espaço. Ainda assim, muitas frutas, ervas medicinais, entre outros, são 

usufruídos pela família com o seu quintal produtivo. 

M.I.L. realiza atividades de artesanato em seus horários vagos do trabalho da roça. 

Há quatorze anos, a agricultora trabalha também como artesã, tendo aprendido as técnicas 
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de produção das suas peças em cursos de artesanato ministrados pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), entre os anos de 2002 e 2006. A guardiã participou da 

fundação da Associação das Artesãs de Orizona e atualmente vende seus produtos sob 

encomendas, pagando uma taxa mensal de R$5,00 e 15% sobre o valor dos produtos para o 

custeio de atividades da associação. Os preços das peças variam de R$5,00 a R$ 150,00. 

Ela coleta os materiais, como a palha e o sabugo de milho, a fibra de bananeira, sementes 

de goiaba, bambu maduro, madeira, entre outros recursos, em sua propriedade ou durante a 

seleção dos grãos na propriedade das famílias 4 e 5. Essa atividade garante maior 

qualidade de vida, gera renda e traz para a mulher camponesa um empoderamento no 

âmbito familiar e entre a comunidade. 

A propriedade da família 6 possui as seguintes áreas e estruturas: a plantação de 

milho na entrada, o pasto com forrageiras em piquetes, o curral do gado, a casa dos pais de 

Z.G., a casa provisória de Z.G. e a moradia conquistada pelo movimento em construção, o 

quintal produtivo, o curral e piquete de suínos e o espaço da roça de feijão. 

A plantação de milho da propriedade da família 6 também é realizada de forma 

mecanizada, com uso dos equipamentos de uso comum dos agricultores camponeses da 

região. Esse espaço é dominado por Z.G. e quando necessário é realizada a troca de diárias 

com parentes, entre eles, R.L., seu primo. O milho é usado em sua maior parte para a 

silagem e quando as variedades crioulas não são suficientes para fazer o silo, é realizado o 

plantio da variedade AL bandeirante com sementes tratadas, ou é comprada silagem de 

variedades híbridas de produtores da região, como ocorreu na safra 2015/16. 

Todos os dias, a rotina da família 6 é iniciada pela ordenha de 10 matrizes de gado 

bovino. O curral, feito de bambu, madeira e telhas, é rústico, mas atende às exigências de 

sanidade dos laticínios que compram o leite. O processo de ordenha é feito de forma 

mecânica e são produzidos entre 150 e 156 litros diários de leite por dia, o que torna o 

produtor uma referência de produtividade do leite por cabeça de gado na região. Além da 

comercialização, A.P. produz queijos artesanais para consumo próprio e preparação de 

biscoitos de queijo. Z.G. também realiza o trabalho de inseminação de suas novilhas e 

vacas e mantém um estoque de material genético reprodutivo em botijão de nitrogênio. Há 

cochos e divisórias para a alimentação do gado com ração e a silagem. Z.G. possui 37 

cabeças de gado no total. 
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Acima do curral do gado está localizada a área de produção do pasto com 17 

piquetes divididos em uma área de 2 ha (hectares). A altura média do capim é de 0,6 m, e 

com isso, um piquete é usado por um dia para o pastejo do gado. Todos os dias, Z.G. 

controla o trânsito dos animais pelos piquetes afim de evitar comportamentos competitivos 

do gado por melhores pastagens. Todo o conhecimento sobre o processo produtivo do gado 

bovino se deve ao fato de Z.G. ter trabalhado em uma propriedade produtora de leite na 

região e de cursos promovidos pelo SENAR.  

No curral dos suínos, feito de madeira e piso de cimento, são dispostos os animais 

castrados, com a finalidade de engorda para o abate. Os dois piquetes próximos são 

destinados como creche e local de reprodução da matriz. Eles se alimentam de ração, milho 

crioulo, frutos e soro de leite. Entre as sextas-feiras e sábados, de forma alternada, é 

abatido um suíno para a fabricação de linguiças defumadas, ou quando são encomendados 

por algum comprador da região. 

O quintal na propriedade da família 6 é um espaço onde se abriga uma grande 

diversidade, especialmente de plantas frutíferas. A.P. é responsável pela gestão desse 

espaço realizando a coleta dos frutos, a capina de plantas espontâneas e a reposição de 

mudas e sementes. A agricultora divide o seu tempo de trabalho com a produção de 

biscoitos e pão de queijo e panificados para a merenda escolar, comercializando o produto 

congelado, de acordo com as demandas da escola em Taquaral. Todas as quintas-feiras, a 

agricultora realiza a venda de quitanda, com esses produtos no distrito de Caraíbas, em 

Vianópolis. A.P. também produz polpas de frutas congeladas como manga, acerola, 

goiaba, tamarindo e caju. A renda conquistada pela agricultora auxilia a família nos gastos 

diários. 

A área de plantio do feijão localizada abaixo dos currais dos suínos fica sob a 

responsabilidade de Z.G. O plantio segue a lógica manual com o uso de matraca. Em uma 

área de 0,5 ha (hectares) foi usado na safra 2015/16 o volume de 65 quilos de sementes 

crioulas, o que rendeu cerca de 500 quilos de feijão. Este volume foi usado para a venda do 

feijão na feira dos produtores de Orizona em conjunto com R.L. O preço do produto variou 

entre R$ 8,00 e R$ 15,00. Em novembro de 2016 foi plantado o mesmo volume na 

esperança de se ter uma produção semelhante na próxima safra. 

Pode se observar que os ambientes e estruturas envolvidos na produção dos 

agricultores camponeses de Taquaral e Santana apresentam adaptações adequadas a cada 
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contexto produtivo e o cultivo de sementes crioulas se apresenta de forma heterogênea e é 

desenvolvido de acordo com os princípios e modos de produção adotados por cada família. 

Também é observada a questão dos conhecimentos tradicionais, que trazem formas de 

produção únicas para as famílias. Suas atividades têm por objetivo garantir a geração de 

renda às famílias por meio da diversificação da produção e do aproveitamento máximo dos 

produtos disponíveis. A seguir são apresentadas algumas observações sobre a produção das 

sementes crioulas  

3.3 A PRODUÇÃO DAS SEMENTES, MUDAS E RAÇAS CRIOULAS NAS 

COMUNIDADES RURAIS SANTANA E TAQUARAL 

 

Na região do TEF onde estão localizadas as comunidades estudadas, as sementes 

crioulas têm sido resgatadas e disseminadas entre os camponeses e também por intermédio 

do MCP. A produção de sementes pelos próprios agricultores foi deixando de ser uma 

atividade praticada comum da região. As sementes crioulas sempre estiveram em posse dos 

camponeses, mas por meio da pressão sociocultural, na desconstrução de “produzir 

sementes e alimentos”, estas atividades foram delegadas para atores distintos. Com isso, os 

camponeses da região do TEF passaram a adotar a prática da compra de sementes híbridas 

e transgênicas em lojas agropecuárias e representantes da indústria de sementes na região, 

especialmente a partir da década de 1980 com a expansão das lavouras de soja. 

 Em entrevista sobre o histórico da agricultura e das sementes no município foram 

relatadas essas alterações na autonomia produtiva dos camponeses. 

As sementes ninguém comprava, todo mundo já colhia, e muitos faziam trocar. 

Um colhia o feijão e trocavam, pra mudar a semente de terra. A semente do 

milho era do mesmo jeito. Foi de poucos anos pra cá apareceu esses plantadores 

de fora (lavouristas) com esse milho novo, a renda deles foi grande demais e 

tudo foi mudando. Era tudo tirado do paiol, não era debulhado e não tinha 

colheitadeira de milho que se vê hoje. Os animais eram criados soltos [...] (J.G., 

agricultor e produtor de leite). 

No caso do feijão roxinho, o pessoal por aqui na região gostava muito dele. Ai 

depois que veio a soja, deu a mosca branca e o pessoal parou de plantar, porque 

acho que não dava mais. Agora os agricultores estão retomando a cultivar o 

feijão roxinho, muitos para autoconsumo. (R.L., agricultor e guardião de 

sementes crioulas).   
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Pode ser observado com a fala do primeiro agricultor o processo de erosão genética 

e do conhecimento tradicional que culminou na perda de sementes crioulas comuns na 

região, como o feijão roxinho, vista na segunda fala. Com trabalho do MCP em 

Vianópolis, a partir de 2008 foram recuperadas e trocadas variedades de sementes entre os 

agricultores, especialmente nos espaços de feiras de trocas do movimento. 

Por meio de entrevista aberta, dois guardiões trouxeram a noção do que são as 

sementes crioulas. Para R.L.M. “(...) a gente sabe a origem de onde ela (a semente crioula) 

foi produzida. Por isso que ela tem esse nome de crioula. Porque tem gente que acha que é 

a cor dela que é escura e não é isso (...)”. J.J.F. tem outra concepção: “(...) a semente 

crioula que eu vejo é aquela que não é modificada geneticamente, que tem o gene 

inalterado pelo homem intencionalmente através da transgenia (...)”. Um mesmo objeto 

para dois agricultores apresenta dois conceitos não excludentes, mas diferenciados. 

Os camponeses têm sido estimulados a resgatar não apenas as sementes crioulas, 

mas todo um conjunto de sentidos e cultura, de acordo com Mendonça (2012). Quando 

indagados quanto ao motivo por optarem a usar essas sementes, R.LM. respondeu: “Porque 

nós gostamos de mexer com elas (as sementes crioulas) e percebemos que estamos 

resgatando muita coisa boa que nós tínhamos deixado para trás, como a amizade e o 

convívio com as pessoas, que foi ficando de lado”. Percebem-se as sementes como um 

elemento simbólico de reconstrução das relações sociais vivenciadas durante a infância e a 

adolescência da guardiã na comunidade rural. 

3.3.1 As espécies e variedades identificadas nas comunidades 

Nas seis propriedades pesquisadas e em seus espaços produtivos (quintais e roças) 

foram identificadas, com a ajuda de agricultores e agricultoras, 32 espécies de plantas 

frutíferas, 27 espécies de hortaliças, 42 espécies de ervas aromáticas, condimentares e 

medicinais, 7 espécies de plantas para adubação verde, 9 espécies madeireiras e 5 

forrageiras. Além disso, há 1 variedade de arroz, 4 de batata-doce, 1 de cana-de-açúcar, 1 

de café, 16 de feijão, 6 de mandioca e 9 de milho. Também foram observadas plantas 

espontâneas sem uso para as famílias. Quanto às raças, foram identificadas 1 raça de gado 

bovino chamada pelos produtores de leite de girolando voltado, 3 raças de suínos (porco 

comum, porco colher e quatro pernis), 2 raças de peixes (pintado, tilápia) e frangos caipiras 

(comuns e pescoço pelado). Todas estão listadas no apêndice 1. 
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 As áreas de produção dos agricultores camponeses em Taquaral e Santana 

apresentam uma diversidade superior se comparadas com as lavouras existentes ao seu 

redor, onde são cultivadas no máximo duas espécies anualmente, na forma de 

monocultivos. Com isto, estes locais passam a servir como espaços de refúgio da 

agrobiodiversidade e tornam-se os mais complexos e menos frágeis a estresses ambientais 

e antrópicos. 

Foram identificados em conjunto com os agricultores três tipos de variedades de 

sementes e raças produzidas pelos mesmos. O primeiro é de sementes que são consideradas 

crioulas, que normalmente estão vinculadas às sementes distribuídas e trabalhadas pelo 

MCP na regional TEF. O segundo tipo está relacionado às variedades de sementes e raças 

que são manejadas comumente pelos agricultores da região há mais de 10 anos. Em um 

primeiro momento, os agricultores não elencam estas variedades como crioulas, mas 

quando indagados sobre a origem e o manejo dessas espécies, eles passam a considerá-las 

como crioulas. O terceiro tipo está relacionado a variedades híbridas, transgênicas ou 

melhoradas por institutos de pesquisa. 

As sementes crioulas do primeiro grupo aparecem em destaque por serem 

trabalhadas de forma mais intensa no âmbito do MCP e por apresentarem maiores chances 

de comercialização. O milho Eldorado é o destaque e foi cultivado em todas as 

propriedades estudadas. Já o segundo grupo de sementes, que está relacionado com 

variedades crioulas potenciais, é mais adaptado às condições edafoclimáticas da região e 

possui um maior conhecimento tradicional envolvido no seu manejo pelos agricultores. A 

banana-maçã, a banana-marmelo, a gueroba, a erva de santa maria e o frango caipira 

pertencem a esse grupo e foram encontrados em todas as propriedades. 

As sementes de milho são um dos referenciais de variedades crioulas da região e do 

trabalho do MCP no estado de Goiás. Todas as variedades usadas pelos agricultores foram 

disponibilizadas pelo movimento ou trocadas em feiras de sementes crioulas. Elas são 

“emprestadas” para os agricultores camponeses, e devem ser devolvidas em igual 

quantidade, uma ação simbólica que visa estimular a produção de sementes próprias. Uma 

das variedades encontradas, o milho Taquaral, foi resultado de um estudo na comunidade 

de Orizona desenvolvido pela Embrapa, em conjunto com os movimentos e os moradores 

da região. 
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A cada ano é usada uma variedade diferente de milho, que também costuma ser 

trocada entre os agricultores para evitar a perda da variabilidade genética. As variedades 

que estavam sendo plenamente usadas pelas famílias nos períodos das visitas de campo 

eram o milho Eldorado e o Sol-da-manhã. As demais foram plantadas em pequenas 

quantidades ou foram mantidas armazenadas. O milho é uma planta alógama, ou seja, 

preferencialmente se reproduz por meio de fecundação cruzada, e por isso tem uma 

elevada dispersão de pólens (NEAD, 2009). Por este motivo, os agricultores camponeses 

costumam plantar o milho crioulo trinta dias após o plantio do milho híbrido e transgênico, 

nas lavouras ao redor das propriedades. 

Cada família adota uma forma de produção, mas em geral são usados princípios 

agroecológicos como a rotação de culturas, os policultivos, entre outros. Nas famílias 1, 3 e 

5, por exemplo, o milho é plantado em uma área com 0,5 ha (hectares) a 1,0 ha (hectare) e 

na safra subsequente, a área é destinada para o plantio de mandioca. Seu espaçamento é de 

0,2 X 0,7m e o plantio é realizado de forma mecanizada, com plantadeiras e trator. É 

utilizada adubação química, com NPK, com formulação 04-30-10. 

Já nas propriedades das famílias 2 e 4, o plantio é realizado por meio de consórcios 

e de forma manual. São feitas covas com enxada, de 20 cm de profundidade sobre sulcos, e 

plantados alternadamente o milho e a mandioca, com distância média de 75 cm entre cada 

sulco. Nas entrelinhas é plantado o feijão com uso de matraca, tendo sendo usado o feijão 

fradinho (família 2) e roxinho (família 4) na safra de 2015/16. O consórcio é apresentado 

da seguinte forma: mandioca – feijão – milho – feijão – mandioca. Para Woortmann e 

Woortmann (1997), o consorciamento de cultivos segue o princípio da alternância, pois é 

pensado como forma de minimizar o esforço físico e aproveitar os espaços de tempo e de 

ciclo produtivo de cada cultura. 

Com o fim das chuvas e começo do período da seca, entre os meses de abril e 

junho, é realizada a quebra do milho no pé, para secagem dos grãos. Logo após é colhida 

de forma manual ou em ensiladeiras, para a silagem, como nas famílias 1 e 5. O principal 

uso do milho crioulo nas famílias estudadas é para o consumo humano e animal. Da espiga 

verde fazem-se as comidas típicas, como pamonha, curau, mingau, entre outras. A massa 

verde pode ser aproveitada como silagem para o gado, como visto no sítio da família 1. 

Ou, como observado na produção da família 2, após o secamento total da planta, os restos 

são dispostos no solo como fonte de matéria orgânica. Os sabugos e palhas podem ser 
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aproveitados para o artesanato, como fazem R.L.M. e M.I.L. ou como fonte de energia 

para o fogão à lenha, fato observado na família 1 e 2. O milho seco é selecionado de forma 

massal, por observação de expressão fenotípica (espigas cheias, padrão regular das fileiras 

das sementes). Enquanto a espiga para semente apresenta estrutura dentada, aquela 

destinada aos grãos- consumo animal e o fubá – possui grãos duros, ou cheios. 

As sementes crioulas de feijão são o outro referencial de produção do grupo dos 

camponeses do TEF. Elas são oriundas principalmente das trocas em feiras proporcionadas 

pelo movimento e do resgate de variedades da região. Assim como ocorre com as 

variedades de milho adquiridas do movimento, as sementes de feijão devem ser repostas 

em igual quantidade ao que se é pego pelos camponeses. Os tipos de feijão variam de 

acordo com a tonalidade das cores, o sabor e a textura dos grãos. O feijão roxinho é típico 

da região e ainda permanece sendo trocado pelos moradores da Comunidade Santana.  

 A produção de feijão, se comparada ao milho, não segue métodos rigorosos de 

plantio e tratos culturais. Normalmente as variedades de feijão são plantadas no período de 

cheia, entre novembro e março. É uma das culturas que exige maior uso de serviço braçal 

nas propriedades e por esse motivo são destinados pequenos espaços que garantam o 

alimento às famílias e o produto para venda. O plantio é feito de forma manual por meio de 

plantadeiras manuais, as matracas, sendo feito em consórcios, como já citado, ou somente 

a variedade de feijão em pequenas áreas próximas aos quintais, como visto nas 

propriedades 1,3 e 5. 

O controle de plantas espontâneas é feito por meio de capinas e desbastes, com uso 

de enxadas ou roçadeiras. Com a redução das chuvas, no mês de abril, as plantas secam e a 

colheita é realizada de forma manual. A planta do feijão é retirada por completo e posta 

sobre lonas para secagem e batido, para debulhar os grãos. Os restos vegetais são retirados 

e usados como matéria orgânica e o feijão é limpo por meio de peneiração. É difícil a 

estocagem do feijão para sementes, ocorrendo perdas de qualidade em decorrência do 

ataque de insetos, fato relatado pelos guardiões. Ainda assim, as famílias possuíam em seus 

bancos diversas variedades de feijão crioulo. 

A produção de mandioca faz parte do cotidiano das famílias camponesas produtoras 

de sementes crioulas do TEF. As manivas ou caules são compartilhados entre os moradores 

das comunidades. A variedade de mandioca IAC é usada para a confecção de polvilho e 

outras cinco variedades são mandiocas de mesa, próprias para o consumo após seu 
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cozimento ou para a comercialização. É a atividade que exige maior nível de trabalho 

braçal, onde quase todas as suas etapas são realizadas pelos homens. 

As roças de mandiocas podem ser destacadas das demais culturas, em sucessão de 

plantios com o milho, com distância de 0,6 X 1,0m, ou são realizados consórcios da 

mandioca com as culturas do milho e feijão. A limpeza das roças de mandioca por meio de 

capinas é uma tarefa feita pelos homens, sobretudo os mais velhos. Com cerca de um ano e 

seis meses a mandioca fica pronta para ser colhida. A mandioca é debulhada e as manivas 

são dispostas no campo e selecionadas, por meio de observação do caule e seus brotos. 

Desta etapa em diante, com o descasque, processamento, entre outras atividades, ficam 

concentradas nas mulheres. 

O arroz é produzido por três famílias (1, 3 e 5). Um dos presentes passados pelos 

pais de R.L.M. foram as sementes de arroz plantadas há gerações pela família. A guardiã 

conta com orgulho que depois que se casou, em meados de 1996, a família precisou 

comprar arroz em apenas um ano para consumo próprio. Atualmente é utilizada a 

variedade de arroz primavera, plantado em regime de sequeiro, com adubação química de 

N.P.K. 

Os adubos verdes como a mucuna, o feijão de porco, feijão guandu, as crotalárias, 

entre outros são plantados em áreas onde é necessária a recuperação da fertilidade. Por 

meio dessas plantas fixadoras de nitrogênio no solo é possível realizar uma adubação 

natural sem o uso do NPK. Os camponeses fazem sulcos em pequenas áreas de baixa 

fertilidade (solo compactado e pouco estruturado) e distribuem as sementes lado a lado, 

sem um espaçamento definido. Após o crescimento inicial das plantas, entre 15 e 30 dias, é 

realizado o seu desbaste ou raleamento. No período de floração dessas plantas há duas 

possibilidades de manejo realizadas pelos agricultores: um novo desbaste da planta para 

incorporação de matéria orgânica no solo ou a permanência das plantas para maturação das 

vagens e a produção de sementes. As sementes são colhidas, armazenadas e trocadas ou 

doadas entre os agricultores. 

As hortaliças, plantas frutíferas, medicinais, aromáticas e condimentares são 

plantadas nos quintais, que geralmente se localizam nos arredores das moradias 

camponesas. Os quintais foram os locais onde se encontrou o maior número de espécies 

nas propriedades estudadas. Nesse espaço, as mulheres são protagonistas no trato com a 

terra, com as plantas e as criações de animais. Logo, fica na responsabilidade delas a 
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manutenção da limpeza local e controle das plantas espontâneas (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 1998). São espaços com média e alta fertilidade, com solos bem 

estruturados e reposição contínua de matéria orgânica. A maior parte das plantas cultivadas 

nos quintais é oriunda de trocas com vizinhos das propriedades ou familiares de outras 

comunidades em Orizona e Vianópolis. 

É realizada a coleta dos frutos e folhas de acordo com a necessidade das famílias, 

sendo escolhidos por critérios de qualidade e estética do produto. São realizados alguns 

consórcios, como hortaliças e plantas repelentes e inseticidas, a fim de reduzir o uso de 

produtos externos à propriedade. Os frutos são consumidos in natura, ou na forma de 

polpas de frutas congeladas. As hortaliças também são consumidas frescas ou embaladas 

para serem vendidas, como acontece com a família 2. As plantas medicinais são coletadas 

quando é necessária a preparação para algum membro da família adoecido, principalmente 

na forma de chás. 

As espécies madeireiras e forrageiras são plantadas de acordo com a necessidade e 

com o nível de produção das demais espécies. São encontradas nas maiores propriedades 

estudadas, das famílias 1, 3 e 5. Não são realizados tratos culturais e apenas nos espaços 

onde se encontram as espécies forrageiras são feitos piquetes para o pastejo rotacionado do 

gado. Algumas espécies madeireiras também são usadas para a proteção de nascentes e de 

solos declivosos próximos aos leitos de córregos, como visto nas propriedades das famílias 

1, 3 e 5. 

As raças de animais existentes foram introduzidas na região por meio de 

cruzamentos de matrizes consideradas produtivas em conjunto com raças locais. O manejo 

do gado é feito de forma intensiva por meio de pastejo rotacionado, alimentação com ração 

e silagem. Os suínos são criados de forma intensiva, em currais, como visto na família 5, 

ou em semi-extensiva, onde são soltos durante o dia e presos para descansar, no caso das 

famílias 1, 3 e 4. Os frangos caipiras são criados em galinheiros, feitos na forma de galpões 

de lona e trama de bambu ou com estrutura de concreto, tijolos e telha. Há poucas divisões, 

como creche para pintinhos, o espaço para descanso dos frangos adultos, a partir de 3 

meses, e os piquetes. 

O armazenamento das sementes crioulas, em todos os casos, é realizado por meio 

de garrafas, vasilhames de vidros e sacos de papel. Quando não é possível essa forma de 

armazenamento por falta dos utensílios, são utilizados sacos plásticos de escama. Mas 



87 

 

conforme J.J.F., isto torna as sementes armazenadas mais suscetíveis a ataques de insetos, 

como carunchos. Cada família mantém um banco de sementes, onde podem ser guardadas 

as variedades crioulas, normalmente em espaços arejados e livres de incidência direta de 

raios solares. Os agricultores estipulam o prazo de dois anos para o uso completo das 

sementes armazenadas. 

Os aspectos que mais se destacaram nas atividades dentro das propriedades 

camponesas produtoras de sementes crioulas foram a diversidade de cultivos e criações, a 

soberania alimentar, a variedade e a segurança dos alimentos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho procurou conhecer as formas de produção das sementes crioulas e 

landraces e as estratégias adotadas pelos camponeses em Vianópolis e Orizona. Por se 

tratar de uma produção diversificada, cada família apresenta um nível produtivo 

correspondente ao tempo de uso das sementes, a quantidade de variedades usadas e as 

formas de troca e comercialização. As estratégias são concebidas de forma sustentável, sob 

a concepção produtiva da agroecologia e da produção orgânica. Pode ser observado que 

nas propriedades das famílias 1 e 3 está ocorrendo o processo de transição agroecológica, 

com a realização de experiências com corredores e consórcios produtivos. 

Os aspectos de diversidade e identidade puderam ser identificados de forma clara 

com a produção, na medida em que todos os guardiões, R.L.M., J.J.F, C.L., R.L., M.I.L. e 

Z.G. tornaram-se detentores das sementes crioulas e puderam inseri-las em suas atividades 

produtivas. Algumas variedades são originárias das comunidades estudadas e são 

consideradas pelos agricultores como crioulas. Mas como sempre estiveram nos espaços 

das propriedades, a assimilação de que se tratam de sementes crioulas é posterior as 

sementes fornecidas pelo MCP. As sementes trouxeram uma diferenciação simbólica para 

os guardiões perante a comunidade, nos espaços públicos, na medida em que esses são 

citados como casos de sucesso pelo uso de princípios agroecológicos. 

Para as famílias camponesas a produção de sementes crioulas é plenamente 

conhecida. Sabe-se a procedência das sementes, a forma como são produzidas, os tratos 

culturais e recursos utilizados para sua produção. Isto gera maior segurança na produção de 

alimentos saudáveis e que respeitam a identidade cultural da comunidade rural. A 

autonomia foi identificada de forma parcial. A posse das sementes não garante às famílias 

a isenção do uso de recursos externos à produção, ou a redução da compra de “alimentos 

de fora”. É necessária a ajuda do movimento, dos pesquisadores e dos próprios 

camponeses da região, que ainda se mobilizam na organização de uma rede local de 

produção das sementes crioulas. 

O MCP tem sido um importante ator no estímulo à produção das sementes crioulas 

na localidade. Por meio da disponibilização de espaços coletivos de troca de experiências e 

saberes, o movimento tem permitido aos guardiões expor o sucesso de sua produção e as 
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suas necessidades pessoais e produtivas. Para maior efetividade de suas ações, com as 

sementes crioulas no TEF, pondera-se que é necessária a investigação das variedades 

crioulas locais e tradicionais em todas as comunidades rurais dos municípios do território. 

As trocas de sementes crioulas em feiras e espaços de convivência mostram-se como 

estratégia eficiente à multiplicação dessas variedades. Mas este processo deve ser feito de 

forma a observar os aspectos técnicos e a qualidade fisiológica de cada semente.  

Foram observados aspectos imateriais na produção das sementes crioulas, como o 

resgate da cultura nas relações sociais – na forma de prosas, mutirões, relações de 

compadrio, entre outros – nos hábitos alimentares – os saberes e sabores dos alimentos 

consumidos pelos camponeses – e de formas tradicionais de cultivos – os consórcios. Com 

isto, conclui-se que a produção de sementes crioulas em Orizona e Vianópolis, traz consigo 

aspectos próprios da localidade e que seu estudo, além de trazer visibilidade, anima os 

camponeses a continuarem com a produção. 

 

 



90 

 

 

REFERÊNCIAS 

ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável 3. ed. 

Porto Alegre: UFRGS, 2001. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS (ABRASEM). Anuário 2015. 

 

BAIARDI, A; ALENCAR, C. M. M. Agricultura familiar, seu interesse acadêmico, sua 

lógica constitutiva e sua resiliência no Brasil. RESR, Piracicaba-SP, Vol. 52, Supl. 1, p. 

45-64, 2014. 

 

BEVILÁQUA, G. A. P.; et. al. Agricultores guardiões de sementes e ampliação da 

agrobiodiversidade. Cadernos de Ciência e tecnologia, Brasília, v.31, n.1, p.99-118, 

jan/abr 2014. 

 

BEZERRA, L. M. C. Associativismo rural em Orizona (GO): a Associação dos Pequenos 

Agricultores da Mata Velha, Água Grande e Coqueiros- APAMAC. Dissertação 

(Mestrado), Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2003. 

 

BEZERRA, L. M. C.; CLEPS JUNIOR, J. Associativismo rural e agricultura familiar: o 

caso de Orizona (GO). Sociedade e Natureza, 16 (31), p.137-154, Uberlândia, dez/2004. 

 

BRANDÃO, C.R.; BORGES, M.C. A pesquisa participante: um momento de educação 

popular. Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v.6, p.51-62, jan/dez 2007. 

 

BRASIL. Lei n°10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Sementes e Mudas e dá outras providências. Brasília, 2003. 

 

BONI, V. Movimento de mulheres camponesas, campesinato e soberania alimentar. 

Agroalimentaria (Caracas) , v. 20, p. 71-86, 2014. 

 

CARDOSO, T. M. O saber biodiverso: prática e conhecimento na agricultura indígena 

do baixo Rio Negro. Manaus: EDUA, 2010 

 

CARNEIRO, F. F.; et. al.(Org.) Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 

agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. 

 

CARVALHO, H. M. In: CARVALHO, H. M. (org) Sementes: Patrimônio do povo a 

serviço da humanidade. Ed. Expressão Popular. São Paulo, 2003. 

 

CARVALHO, H. M. A expansão do capitalismo no campo e a desnacionalização do 

agrário no Brasil. Revista Abra, p.45-60, jul/ 2013. 

 

CASTILHO, D. Estado e rede de transportes em Goiás – Brasil (1889-1950). Scripta 

Nova, v. 16, n. 418 (67), Universidade de Barcelona. Barcelona, 2012. 

 

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22ALTIERI,%20M.%22


91 

 

COMISSÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CDB). 2000. Agricultural 

biological diversity: review of phase I of the programme of work and adoption of a 

multi-year work programme. Quinta reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes en 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica – COP V/5, Nairobi.  

 

CHAYANOV, A. V. La organización de la unidad económica campesina. Ediciones 

Nueva Visión. Buenos Aires, 1974. 

 

COSTA, F. A. Sete teses sobre o mundo rural brasileiro: antíteses. Revista Abra, p.45-60, 

jul/ 2013. 

 

CUNHA, F.L. Sementes da paixão e as políticas públicas de distribuição de sementes 

na Paraíba. Dissertação (Mestrado). Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro. Seropédica, 2013. 

 

DELWING, A.B.; FRANKE, L.B.; BARROS, I.B.I. Qualidade de sementes de acessos de 

melão crioulo (Cucumis melo L.). Revista Brasileira de Sementes, vol.29, n.2, p.187-194, 

2007. 

 

ETC GROUP. El carro delante Del caballo. Semillas, suelos y campesinos ¿Quién controla 

los insumos agrícolas? .Cuaderno ETC Group, Informe 2013. Disponível em :< 

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/Cartel%20Before%20Horse%20SP

AN ISH-web-Oct2013%20.pdf > . 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). 

The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic growth is necessary but 

not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition. Roma, 2012.  

 

GERHARDT, T.G.;SILVEIRA, D.T. Método de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2009. 

 

HARLAN, J. R. Crops & Man. 2ª ed. American Society of Agronomy and Crop Science 

Society of America, Madison, 1992. 

 

INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH 

APLICATIONS (ISAAA) Relatório 49: status global das cultivares transgênicas 

cultivadas. 2014 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção 

Agrícola Municipal. Área Colhida de soja, milho, mandioca, arroz e feijão em Orizona e 

Vianópolis, de 2000 a 2014. Disponível em: < http://www.sidra.ibge.gov.br/>. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção 

Pecuária Municipal. Produção de Leite em Orizona, de 2000 a 2014. Disponível em: < 

http://www.sidra.ibge.gov.br/>. 

 

LACEY, H. As sementes e o conhecimento que elas incorporam. São Paulo em 

perspectiva, 14 (3), p.53-59, 2000. 

 



92 

 

LEMES, K. C. Produção familiar e territorialidades: os desafios dos produtores rurais 

da comunidade Taquaral em Orizona (GO). Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-

Graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás. Catalão, 2010. 

 

LAKATOS, E.M.A.; MARCONI, M.A. Fundamentos da metodologia científica. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

MACHADO, A. T.et.al. A agrobiodiversidade com enfoque agroecológico: implicações 

conceituais. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 

 

MACHADO, A. T. Limites e potencialidades da pesquisa colaborativa com sementes 

crioulas entre grupos sociais produtores. In: NEDER, R. T.; COSTA, F. M. P (org). 

Ciência, tecnologia, sociedade (CTS) para a construção da agroecologia. Série 1. 

Cadernos Construção Social da Tecnologia, Universidade de Brasília, 2014. 

 

MARQUES, M.I.M. A atualidade do uso do conceito de camponês. Revista Nera. 

Presidente Prudente, ano 11, n. 12, p.57-67. Jan/jun./ 2008. 

 

MARTINS, H.H.T.S. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 30. n. 2, p. 289/300, maio/ago, 2004. 

 

MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas no mundo: do neolítico à 

crise contemporânea. (tradução FERREIRA, C.F.F.B.) São Paulo: Editora UNESP; 

Brasília: NEAD, 2010. 

 

MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR (MCP). Nossa história. 2015. Disponível em: 

<http://www.mcpbrasil.org.br/features/nossa-historia#sthash.BPWxBPXR.dpuf>. Acesso 

em: 27 de agosto de 2015. 

 

MENDES, A.M.S.C. Questões sobre a agricultura “industrial”. Ambiente 21: Sociedade e 

Desenvolvimento. Ano 1, n. 3. Abr/2002, p.14-23. 

 

MENDONÇA, M. R. A Urdidura espacial do capital e do trabalho no cerrado do 

Sudeste goiano. Tese (doutorado), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade 

Estadual Paulista. Presidente Prudente, 2004. 

 

MENDONÇA, M.R. Experiências agroecológicas em Goiás: o cultivo de sementes 

crioulas como estratégia de reprodução camponesa. In: MENDONÇA, M.R.(org). 

Agroecologia: práticas e saberes. 2 ed. Catalão: Gráfica Modelo, 2012, p.39-58. 

 

MINAYO, M.C.S. (Org) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável - Território Estrada de Ferro. Vianópolis, 2010.  

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Caderno Territorial 46- 

Estrada de Ferro. Brasília, 2015. 

 



93 

 

MOONEY, P. R. O escândalo das sementes: o domínio na produção de alimentos, 

1987. 

 

NEAD, NÚCLEO DE ESTUDOS AGRÁRIOS E DESENVOLVIMENTO RURAL. 

FERMENT, G., ZANONI, M. KAGEYAMA, P.; NODARI, R.O. (org) Coexistência : o 

caso do milho. Brasília: MDA, 2009. 

 

NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. A agroecologia: estratégias de pesquisa e valores.  

Estudos avançados 29 (83), 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v29n83/0103-4014-ea-29-83-00183.pdf> 

 

PAVARINO, M. A.. Espaços institucionais da biodiversidade: uma análise sobre a 

representação e a participação dos povos e comunidades tradicionais e agricultores 

familiares. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável. Universidade de 

Brasília, Brasília, 2013. 

 

PETERSEN, P.; DAL SOGLIO, F. K. ; CAPORAL, F. R. A construção de uma ciência a 

serviço do campesinato. In: PETERSEN, PAULO (org.) Apoios: Agricultura familiar 

camponesa na construção do futuro. Rio de Janeiro: AS-PTA, 2009. 

 

PETERSEN, P., SILVEIRA, L., DIAS, E.; CURADO, F.; SANTOS, A. As sementes das 

espécies cultivadas são portadoras de mensagens genéticas e de mensagens culturais. 

Agriculturas, v.10 - n.1, mar/2013. 

 

PINHEIRO, A.C. Meio ambiente e segurança alimentar: o processo decisório no Brasil 

e na França na liberação de organismos geneticamente modificados. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós Graduação em Direito. Universidade de Caxias do Sul. Rio 

Grande do Sul, 2013. 

 

PORTO-GONÇALVES, C. W. A Globalização da natureza e a natureza da 

globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

 

PRIMAVESI, A. Manejo ecológico de pastagens. São Paulo, Editora Nobel, 1984. 

 

PRIMAVESI, A. Agicultura sustentável: manual do produtor rural. São Paulo, Editora 

Nobel, 1992. 

 

RIBEIRO, D. D.; ASSUNÇÃO, H.F.; DIAS, M.S. Experiência com milho crioulo para 

diversificação produtiva e geração de renda em um assentamento no sudoeste de Goiás. In: 

FARIAS, M. F. L.; OLIVEIRA, E. R.; FAISTING, A. L. (org) Experiências 

interdisciplinares para a construção de conhecimentos solidários. Dourados: Ed. 

UFGD, 2013. 

 

RIBEIRO, D. D.; FREITAS, L. F. Agroecologia: realidades e possibilidades produtivas. 

In: MENDONÇA, M.R.(org). Agroecologia: práticas e saberes. 2 ed. Catalão: Gráfica 

Modelo, 2012, p.39-58 

 



94 

 

RIBEIRO, S. Camponeses, biodiversidade e novas formas de privatização. In: 

CARVALHO, H. M. (org) Sementes: Patrimônio do povo a serviço da humanidade. 

Ed. Expressão Popular. São Paulo, 2003. 

 

SANTILLI, J. Agrobiodiversidade e direito dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 

2009. 

 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 19 ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

 

SILVA, C. E. M. O cerrado em disputa: apropriação global e resistências locais. 

Brasília: Confea, 2009. 

 

SHIVA, V. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia 

(tradução AZEVEDO, D. A.). São Paulo: Gaia, 2003. 

 

SHANIN, T. Campesinos y sociedades campesinas. México, Fondo de Cultura 

Económica, 1979.  

 

TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 

1987. 

 

WANDERLEY, M. N. B. Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidade. 

Estudos Sociedade e Agricultura, 21, p. 42-61. Rio de Janeiro, out/2003. 

 

WILKINSON, J.; CASTELLI, P. G. A transnacionalização da indústria de sementes no 

Brasil: biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de Janeiro: ActionAid Brasil, 

2000. 

 

WOORTMANN, E.F.; WOORTMANN, K. O trabalho da terra: a lógica e a simbólica 

da lavoura camponesa. 1 ed. Brasília-DF: Ed. UnB, 1997, v.1.192 p. 



95 

 

 

APÊNDICE 

 

Apêndice 1-  Variedades encontradas nas propriedades 

Variedade Tipo* F1 F2 F3** F4 F5 Fr (%) 

Abóbora bahianinha 1   X X X 60 

Abóbora cabotiá 3  X X  X 60 

Abobóra moranga 3  X    20 

Açafrão 1  X X  X 60 

Arroz primavera 1 X  X   40 

Batata-doce amarela 2 X  X  X 60 

Batata-doce branca 2  X X   40 

Batata-doce rosa 2 X    X 40 

Batata-doce roxa 2  X X  X 60 

Café 2   X   20 

Cana de açúcar 2 X  X   40 

Cará angola 1    X  20 

Cará inhame 1   X X X 60 

Cará labanca 1    X  20 

Cará-mimoso 1   X X X 60 

Cará roxo 1   X X  40 

Crotalária juncea 1 X X   X 60 

Crotalária ochroleuca 1 X     20 

Crotalária spectabilis 1 X X   X 60 

Feijão amarelo 1     X 20 

Feijão azuki 1  X    20 

Feijão batatinha 1     X 20 

Feijão cavalo pampa 1 X     20 

Feijão de Porco 1 X X   X 60 

Feijão fradinho 1  X    20 

Feijão franguinho 1     X 20 

Feijão guandu 1 X X   X 60 

Feijão guandu preto 1 X X    40 

Feijão jalo amarelo 1   X  X 40 

Feijão jalo escuro 1   X   20 

Feijão jalo rajado 1 X   X  40 

Feijão jalo rosa 1  X    20 



96 

 

Feijão jalo riscado 1 X   X  40 

Feijão preto 1 X     20 

Feijão rosinha 1 X  X X X 80 

Feijão roxinho 1   X  X 40 

Feijão roxo 1 X  X   40 

Feijão Sangue de Boi 1     X 20 

Feijão Zebrinha (tipo 

carioca) 

3 X  X X  60 

Gergelim branco 1 X  X  X 60 

Girassol 1 X     20 

Mamona preta 1 X     20 

Mamona rajada 1 X     20 

Mandioca amarela  2  X    20 

Mandioca baiana 

amarela 

2   X   20 

Mandioca cacau 

branca 

2  X X  X 60 

Mandioca IAC 3 X  X X  60 

Mandioca vassourinha 2   X   20 

Mandioca verdinha 2 X X    40 

Milho AL bandeirante 3 X    X 40 

Milho asteca (Milho 

cunha) 

1   X  X 40 

Milho branco 1 X     20 

Milho caiano 1 X     20 

Milho de pipoca 1 X   X  40 

Milho de pipoca roxo 1    X  20 

Milho eldorado 1 X X X X X 100 

Milho maia 1 X     20 

Milho roxo 1 X  X X  60 

Milho sol da manhã 1 X  X   40 

Milho taquaral 1 X  X   40 

Mucuna cinza 1 X     20 

Mucuna preta 1 X X X  X 80 

Variedade  F1 F2 F3 F4 F5 Fr (%) 

Abacate 2  X X X  60 

Abacaxi 2  X X   40 

Açaí 2   X   20 

Acerola 2 X  X   40 

Acerola doce 2 X     20 
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Amora 2 X X X X  80 

Angá/ Angá do 

cerrado 

1 X  X  X 60 

Ata 2 X X    40 

Banana Maçã 2 X X X X X 100 

Banana Marmelo/ 

Banana Tamanduá 

2 X X X X X 100 

Banana Nanica 2    X  20 

Cajamanga 2   X   20 

Caju 2 X X  X X 80 

Carambola 2 X     20 

Coco-da-baía 2   X   20 

Figo 2 X X    40 

Goiaba araçá 2  X    20 

Goiaba branca 2 X X  X  60 

Goiaba roxa 2 X  X   20 

Goiaba vermelha 2  X  X X 60 

Graviola 2  X X   40 

Gueroba/ Guariroba 2 X X X X X 100 

Jaboticaba 2 X X  X  60 

Jambota/Jambo 2 X    X 40 

Laranja comum 2 X   X  40 

Laranja para doce 2 X     20 

Laranja januni 2     X 20 

Laranja pêra 2 X  X X  60 

Limão china 2 X  X   40 

Limão galeguinho 2 X  X   40 

Limão tahiti 2 X  X   40 

Mamão amarelo 2 X X   X 60 

Mamão rosa 2     X 20 

Manga bourbon 2 X    X 40 

Manga comum 2 X X    40 

Manga leitinha 2    X X 40 

Manga pequi 2   X X X 60 

Manga rosa 2 X     20 

Manga sabina 2    X X 40 

Maracujá 2  X X X  60 

Maracujina 2   X   20 

Mexerica canela 2 X   X  40 
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Mexerica cravo 2 X  X   40 

Mexerica murcote 3 X     20 

Mexerica ponkan 3 X X  X  60 

Morango 2  X    20 

Pequi 2  X X   40 

Pêssego 2  X    20 

Pitanga 2  X X  X 60 

Romã 2    X  20 

Tamarindo 2 X    X 40 

Uva 2  X    20 

Variedade Tipo* F1 F2 F3 F4 F5 Fr (%) 

Abobrinha 2  X    20 

Alface americana 3  X   X 40 

Alface crespa 3 X X   X 60 

Alface lisa 3  X    20 

Alho 1  X X X X 40 

Beringela 3 X     20 

Beterraba 3     X 20 

Bucha 1 X X  X  40 

Cariru Roxo 2 X  X   40 

Cariru Verde/ 

Almeirão/ Língua de 

sogra 

2 X  X X X 80 

Cebola 2    X X 40 

Cebolinha 2 X X X X X 100 

Cenoura 3  X X  X 80 

Chuchu 2 X     20 

Coentro 2 X X  X  60 

Couve bailarina 2 X     20 

Couve roxa 2 X     20 

Couve verde 2 X X X  X 80 

Fava subideira 1 X     20 

Inhame 2  X    20 

Jiló 2  X    20 

Maxixe 2  X    20 

Pepino 3 X X    40 

Pimenta bode 2 X X    40 

Pimenta dedo de moça 2 X    X 40 

Pimenta passarinho 2  X    20 
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Pimenta saco de velho 2  X    20 

Pimentão 2 X  X   40 

Quiabo 2  X X  X 60 

Salsa 2 X X X X  80 

Taioba 2 X X   X 60 

Tomate cereja 2  X   X 40 

Vagem 2 X    X 40 

Variedade Tipo* F1 F2 F3 F4 F5 Fr (%) 

Capim napier 3   X   20 

Capim estrela 2   X   20 

Capim avião 2   X   20 

Capim braquiária 2 X  X  X 60 

Capim braquiária 

rosiense  

3     X 20 

Variedade Tipo* F1 F2 F3 F4 F5 Fr (%) 

Alecrim 2  X X   40 

Algodão 2 X X   X 60 

Algodão caseiro 2 X     20 

Babosa 2 X X    40 

Baspinho 2 X X    40 

Beldroega 2   X   20 

Boldo 2 X X    40 

Cabaça 2 X  X   40 

Capim cidreira 2  X X   40 

Carqueja 2   X   20 

Cavalinha 2  X    20 

Citronela 2   X   20 

Coité 2   X   20 

Cravo de defunto 1 X X X  X 80 

Erva cidreira 2  X X   40 

Erva- de-santa-maria/ 

Mastruz 

2 X X X X X 100 

Erva-doce 2 X     20 

Estilosante 2   X   20 

Flor de mel 2   X   20 

Folha santa 2 X X  X  60 

Fumo 2  X    20 

Gengibre 2 X     20 

Hortelã 2  X    20 
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Hortelã menta 2 X     20 

Louro 2  X    20 

Losna 2   X   20 

Manjericão/Alfavaca 2  X X   40 

Marcelinha 2  X    20 

Maria pobre 2 X     20 

Melão são caetano 2   X   20 

Moringa 2 X     20 

Mostarda 2  X    20 

Novalgina 2   X   20 

Quebra pedra 2  X    20 

Picão 2   X   20 

Poejo 2   X   20 

Rami 2   X   20 

Sete dor 2 X X    40 

Tanchagem 2  X    20 

Terramicina  2   X   20 

Vassoura/ guanchuma 2   X   20 

Vic 2  X    20 

Urucum/corante 2   X   20 

Variedade Tipo* F1 F2 F3 F4 F5 Fr (%) 

Angico 2 X X X  X 80 

Aroeira 1 X     20 

Bambu 2  X X X X 80 

Cinamomo 2   X   20 

Ipê Amarelo 2 X     20 

Ipê roxo 2 X X    40 

Ipê rosa 2 X     20 

Nim   X X  X 60 

Pau terra 2     X 20 

Pau ferro 2  X X   40 

Sangra d’água 2   X   20 

Variedade  F1 F2 F3 F4 F5 Fr (%) 

Porco comum caipira 2 X   X X 60 

Porco colher 2   X   20 

Porco quatro pernis 2     X 20 

Frango caipira 2 X X X X X 100 

Frango pescoço 

pelado (tipo caipira) 

2  X X X  60 
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Gado 

holandês/girolando 

“voltado” 

2 X  X  X 60 

Peixe pintado 3 X  X  X 60 

Peixe tilápia 3 X  X  X 60 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.  

* Os tipos de sementes referem-se ao que foi explícito sobre as três divisões feitas pelos 

próprios agricultores. 

**Em F3, estamos considerando as famílias 3 e 4 como uma só, por dividirem o mesmo 

espaço produtivo. Logo F4 representa a família 5 e F5, a família 6 citadas no texto. 

 

 

 

Apêndice 2- Roteiro de entrevista semi-estruturada para os agricultores 

Sistemas produtivos 

Que cultivos e criações são produzidos na propriedade? 

Porque o(a) sr.(a) escolheu estes cultivos e criações? 

Como estão localizadas essas produções na propriedade? Como o (a) sr. (a) planejou esta 

produção? 

Há consórcio de produção? De que forma? 

De onde vêm a água para a produção? De que forma é utilizada? 

Há influências no modo de produção passadas por familiares? 

O que o(a) sr. (a) aprendeu com os pais e hoje faz na sua propriedade? 

Como o(a) sr.(a) vê e lida com o Cerrado e qual a influência dele sobre sua produção? 

 

Sobre as sementes crioulas 

Como são produzidas as sementes crioulas? 

São produzidas sementes convencionais? 

Como é feito o processo de seleção das sementes crioulas? Com base em que saber? 

Estas sementes são da localidade ou foram trazidas e se adaptaram a região? 

Como foram adquiridas as sementes usadas? 

Quais as diferenças percebidas pelo(a) senhor(a) entre sementes crioulas e convencionais? 

O que o uso das sementes crioulas trouxe para a família? 

Preparação do solo 

Em que época começa a preparação do solo? Porque nesta data? 

O (a) senhor(a) usa algum tipo de adubação? Qual tipo? Porque escolheu? 

Faz uso das seguintes técnicas: ()aração/gradagem ()limpeza/ roçada 

()derruba/queima()outras. Quais? 

Qual solo é destinado para qual produção? Baseado em que saber? 

Plantio 

Conte-nos como o(a) sr. (a) faz o plantio das sementes e mudas. 

Por que optou por esta técnica?  

O (A) senhor(a) usa algum tipo de adubação junto ao plantio? Se sim, qual tipo? 

Utiliza instrumentos no plantio? Se sim, quais? 

Em que época começa o plantio? Por qual motivo? 

Quanto tempo o(a) sr.(a) destina ao plantio? 

Quem participa do plantio? Há divisão de tarefas/atividades? 

Vizinhos e colegas de comunidade também participam? 



102 

 

Há algum rito ou hábito das pessoas envolvidas no plantio? 

Existem dificuldades no plantio de sementes crioulas? Se sim, o que está sendo feito para 

superá-las? 

Tratos culturais 

Quais os tratos culturais utilizados pelo(a) senhor(a)? 

Há alguma influência familiar? 

Pessoas da família participam? Vizinhos e colegas de comunidade também participam? 

Como se dá a colheita para cada produção? 

Porque o(a) sr.(a) escolheu essa forma de colheita? 

É realizada em que data? Por qual motivo? 

Que pessoas estão envolvidas nesse processo? Quem fica encarregado por cada etapa da 

colheita? 

São utilizados instrumentos? Se sim, quais e como são usados? 

Há perdas? Por qual motivo? 

Pós-colheita (limpeza, seleção, armazenamento) 

Após a colheita para onde vão as sementes? 

Há alguma estrutura destinada para cada produção? 

Como é realizada a secagem dos grãos (para milho, feijão e outros)?  

Como é feita a limpeza dos grãos? 

Quais critérios o(a) senhor(a) usa para separar as sementes? 

Quais sementes são destinadas à alimentação humana, animal, fins medicinais, entr outros 

fins? Descreva-as. 

São utilizados instrumentos para a limpeza? Se sim, quais? 

Como são “guardadas” sementes que servirão para o plantio no próximo ano? Baseado em 

que saber? 

Algum costume relacionado (rito, hábito, etc.)? 

Produtos e subprodutos 

Quais produtos alimentícios são obtidos após processamento das sementes/grãos crioulos? 

Como é aproveitada cada parte da planta? 

Os alimentos produzidos pelas sementes crioulas possuem algum diferencial? 

Para os animais, há alguma diferença no consumo de produtos oriundos das sementes 

crioulas? 

Quais 

Há venda das sementes crioulas? E de seus subprodutos? 

Há troca de sementes entre comunidades locais ou de outras regiões? Como o(a) sr.(a) 

participa e que critérios usa para trocar as sementes? 

 

Organização social e o MCP 

Como é feita a divisão das atividades na propriedade? Segue quais princípios ou crenças? 

Há festas populares? Estão relacionadas às sementes e suas fases produtivas? 

Há formas de mobilização (mutirões, grupos, etc.) nas fases de produção das sementes 

crioulas? 

O que o (a) sr.(a) pensa sobre o MCP (Movimento Camponês Popular)? 

Como se integram (conversam) com os gestores do MCP? 

Quais ações o(a) sr. (a) julga como fundamental relacionadas ao MCP? 

Quanto às sementes crioulas, como o(a) sr.(a) avalia a atuação do MCP na sua localidade? 

Como o(a) sr.(a) se sente ao estar morando neste local? 

Quer que seus filhos e/ou familiares continuem neste local? 

O(A) sr.(a) consegue renda e o sustento da família com esta atividade (plantio de sementes 
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crioulas)? 

Identificação: 

Nome (caso queira fornecer):_________________________________________________ 

Idade:_________________________ 

Sexo:__________________________ 

Local de moradia e produção:________________________________________________ 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice 3- Quadro resumo de caracterização das famílias 
Famílias Família 1  Família 2 Família 3 Família 4 Família 5  Família 6   

Membros R.L.M (guardiã, 

agricultora e mãe) 

F.L.M. 

(agricultor, 

produtor de leite e 

pai) 

D.L.M. (filho e 

estudante) 

C.L.M (filha; 

formada em 

ensino médio 

técnico) 

J.M. (agricultor, 

produtor de leite e 

irmão/agregado) 

J.J.F. 

(guardião, 

agricultor, 

técnico em 

engenharia 

mecatrônica) 

R.F. ( 

agricultora e 

mãe) 

J.F. (torneiro 

mecânico, 

agricultor e 

pai) 

  

  

C.L. (agricultor, 

produtor de leite e 

patriarca da 

família) 

I.L. (agricultora e 

mãe) 

  

  

  

R.L. (guardião, 

agricultor, formado 

em ensino médio 

técnico) 

I.C. (professora, 

agricultora e artesã) 

  

  

  

M.I.L. (agricultora, 

artesã, produtora de 

leite e mãe) 

A.L. (1) (agricultor, 

trabalhador rural, 

produtor de leite e 

pai) 

A.L. (2) (estudante 

universitária) 

A.L. (3) (funcionário 

público) 

  

Z.G. (produtor de leite, 

agricultor camponês, guardião 

e pai) 

A.P. (agricultora camponesa, 

artesã, quitandeira  e mãe) 

M.E. (estudante) 

A.L. (estudante) 

  

Comunidade  Santana 

(Vianópolis) 

Santana 

(Vianópolis) 

Taquaral 

(Orizona) 

Taquaral 

(Orizona) 

Taquaral 

(Orizona) 

Taquaral 

(Orizona) 

Atividades 

geradoras de renda 

e auto –suficiência 

da família  

*Produção e 

venda de polvilho 

artesanal,  

*Produção e 

venda do leite; 

milho para 

silagem; 

*Hortaliças 

(consumo 

próprio); 

*Produção e 

venda das 

sementes crioulas 

(PAA) 

*Produção e 

venda de 

hortaliças 

*Venda de 

mandioca 

beneficiada 

*Produção 

de sementes 

crioulas 

*Produção e 

venda do leite 

*Produção de 

suínos 

*Criação de 

peixes 

*Produção de 

sementes crioulas 

*Produção de 

banana, feijão, 

mandioca e frango 

caipira para venda 

em feira e merenda 

escolar 

*Artesanato 

*Produção e venda 

das sementes 

crioulas (PAA) 

* Produção e venda 

do leite  

*Trabalho rural/ 

vaqueiro 

*Artesanato 

*Produção de 

sementes crioulas 

*Produção e venda do leite 

*Produção e venda de 

panificados 

*Quitandas 

*Produção de linguiças 

defumadas 

*Produção de polpa 

*Produção e venda  sementes 

crioulas 
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 Características das 

propriedades 

 34, 9 ha. 

Resultado de 

parcelamento por 

herança 

 3,08 ha. 

Comprada 

em set/2014 

  

Soma de 27 ha. Resultado de parcelamento por herança 

  

13,11 ha.  Resultado de 

parcelamento 

Fonte: Elaboração própria
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