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Os Guardiões das Sementes 

 

Queimem nossas terras 
queimem nosso sonhos 

derramem ácido sobre nossas canções 
cubram com serragem 

o sangue do nosso povo massacrado 
abafem com sua tecnologia 

os gritos de tudo o que é livre, 
selvagem e indígena. 

Destruam 
Destruam 

nossa relva e solo 
Arrasem 

cada fazenda e cada povoado 
que nossos ancestrais construíram 

cada árvore, cada lar 
cada livro, cada lei 

e toda equidade e harmonia. 
Achatem com suas bombas 

cada vale; apaguem com suas censuras 
nosso passado 

nossa literatura; nossas metáforas 
Despojem as florestas 

e a terra 
até que nenhum inseto 

pássaro 
palavra 

encontre um lugar pra se esconder. 
Façam isso e mais até 
Não temo sua tirania 

Nunca desespero 
Porque guardo uma semente 
uma pequena semente viva 

que protegerei 
e plantarei novamente. 

 
(Poema Palestino) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 
 

GUARDIÕES DA AGROBIODIVERSIDADE CRIOULA DE TENTENTE PORTELA (RS) 
SONHOS E TRAJETORIAS 

 
 

AUTORA: Isabel Cristina Lourenço da Silva 
ORIENTADOR: Jose Geraldo Wizniewsky 

COORIENTADORA: Gisele Guimarães Martins 
 
 

Esta dissertação tem por objetivos evidenciar a identidade e a importância dos Guardiões e Guardiãs da 
agrobiodiversidade, e desvelar dois pontos importantes com relação ao trabalho de resgate da mesma, 
que são a relação existente entre a sua preservação e a promoção da soberania alimentar, e a 
importância das políticas públicas nesse contexto. Para isso, se reconstruiu a trajetória da 
agrobiodiversidade crioula no município de Tenente Portela desde a década de 1990. A pesquisa, 
integralmente qualitativa, foi desenvolvida através do estudo de caso. Através de análise documental e 
de entrevistas semiestruturadas,foi reconstruída e analisada a trajetória da preservação da 
agrobiodiversidade crioula, utilizando-se imagens históricas e atuais, que mostraram esse percurso e sua 
importância para a consolidação dessa experiência, por meio da Associação de Guardiões da 
Agrobiodiversidade de Tenente Portela. Analisaram-se as trajetórias dos guardiões e também das 
instituições pesquisadas com relação à preservação da agrobiodiversidade. Nesse sentido, relacionaram-
se as estratégias desenvolvidas por eles à sua importância para a soberania alimentar. Com o estudo, 
verificaram-se a importância dos diferentes apoios recebidos para fortalecimento da experiência, e 
principalmente do papel das políticas públicas neste contexto, que refletiram na consolidação das 
atividades de preservação da agrobiodiversidade, fortalecendo a Associação e tornando sua experiência 
em uma referencia na preservação da agrobiodiversidade e da soberania alimentar. 

 
 

Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Soberania Alimentar. Guardiões. Sementes 
Crioulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 
 

GUARDIANES DEL LA AGROBIODIVERSIDAD CRIOLLA DELTENENTE PORTELA 
(RS): SUEÑOS Y TRAJECTORIAS 

 
 

AUTORA: ISABEL CRISTINA LOURENÇO DA SILVA 
ORIENTADOR: JOSE GERALDO WIZNIEWSKY 

COORIENTADORA: GISELE GUIMARÃES MARTINS 
 
 

Esta disertación tiene por objetivo evidenciar la identidad y la importancia de los Guardianes de la 
agrobiodiversidad, y desvelar dos puntos importantes con relación al trabajo de rescate de la misma, que 
son la relación existente entre su preservación y la promoción de lasoberanía alimentaria, y la importancia 
de las políticas públicas en este contexto. Para ello, se reubicó la trayectoria de la agrobiodiversidad 
criolla em el municipio de Tenente Portela desde los años de 1990. La investigación, integralmente 
cualitativa, fue desarrollada a través del estudio de caso. A través de análisis documental y de entrevistas 
semiestructuradas, que reconstruida y analizada la trayectoria de la preservación de la agrobiodiversidad 
criolla. Además se utilizaran imágenes históricas y actuales, que mostraron este recorrido y su 
importancia para la consolidación de esta experiencia a través de la Asociación de Guardianes de la 
Agrobiodiversidad de Tenente Portela. Se analizaron las trayectorias de los guardianes y también de las 
instituciones investigadas con relación a la preservación de la agrobiodiversidad. En este sentido, se 
relacionaron las estratégias desarrolladas por ellos con su importancia para la soberanía alimentaria. Con 
el estudio se verificaron la importância de los diferentes apoyos recibidos para fortalecer la experiencia, y 
principalmente el papel desarollado por las políticas publicas en este contexto, que reflejaron en la 
consolidación de las actividades de reservación de la agrobiodiversidad, fortaleciendo la Asociación y 
haciendo de su experiência una referencia em la preservacion de la agrobiodiversidad y de la soberania 
alimentaria. 

 
 

Palabras-clave: Agrobiodiversidad. Soberanía Alimentaria. Guardianes. Semillas 
Criollas. 
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Hoje não se trata tanto de sobreviver 
como de saber viver. 

Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento 
um conhecimento compreensivo e íntimo 

que não nos separe e antes nos una 
pessoalmente ao que estudamos. 

 
Boaventura de Souza Santos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 OS CAMINHOS E MEU LUGAR NA PESQUISA 

 

A pesquisa trilha caminhos orientados pela ciência, mas mais que isso, segue os 

caminhos dos nossos corações. Como pesquisadora, acredito em uma ciência 

comprometida, não somente com conteúdos acadêmicos, mas também afetivos. Nesse 

sentido, apresento a trajetória desta pesquisa, que não termina com esta dissertação, 

mas que neste momento finaliza uma etapa. 

Escolhi estar nesta seara, da construção da Agroecologia, baseando minha 

trajetória no envolvimento com as sementes crioulas, porque acredito e luto por um 

mundo fraterno e igualitário. Acredito tanto quanto Trotsky1 que as pessoas devam ter 

direito não somente ao pão, mas também à poesia, e que sem soberania alimentar 

nunca chegaremos à “Terra sem Males”2.  

Gostaria de partilhar que não tenho um “objeto” de estudo em um sentido 

inflexível da palavra, pois meu estudo foi desenvolvido com pessoas, que trazem 

consigo seus sonhos, frustrações e desejos; portanto, quero dizer que me deixei ser 

afetada, pelas pessoas e suas histórias, sentimento esse sem o qual não teria 

conseguido seguir adiante. O ser afetada pressupõe envolvimento, que ocorre a partir 

da valorização das comunicações voluntárias e sem intencionalidade, que no trabalho 

de etnografia não seriam valorizadas, pois seriam somente “informações”. Porém, faço 

uso deste afeto como recurso epistemológico (FAVRET-SAADA, 2005). 

O ofício de pesquisadora nos traz muitas responsabilidades, e, quando na 

pesquisa, ousamos contar e interpretar a história de outras pessoas, elassão mais 

intensas ainda. Mas a tarefa de contar é bonita, pois envolve: você se torna parte da 

história de alguma forma, até porque, acredito que nós contamos a história daquilo que 

gostamos, admiramos e temos empatia. A pesquisa nunca foi nem nunca será neutra, 

pois ela é construída, tecida por seres humanos, carregados de sentimentos e histórias, 

que fazem a leitura da realidade embasados em teorias e dentro de um arcabouço 

                                            
1 Leon Trotsky (1893–1930), filósofo e político russo. 
2 A Terra sem Males da cultura do povo Guarani (Yvymarãe'ỹ, em tupi ybymarãe'yma) faz referência a um 
lugar onde não existam guerras, fome ou doenças, seria o “paraíso” na terra. 
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metodológico científico. Mas eles fazem isso a partir de suas vivências e trajetórias, 

referendado aquilo que Santos (2007), dialogando sobre Nagel, também afirma, que as 

ciências sociais não são objetivas, por que o cientista social não pode libertar-se, no ato 

de observação, dos valores que informam a sua prática em geral e, portanto, também 

sua pratica de cientista. Santos (2007) ainda afirma que o “objeto” é a continuação do 

sujeito por outros meios, e, por isso, todo o conhecimento cientifico é 

autoconhecimento. 

A vivência e trajetória que me trouxeram até aqui, minha vida nas sementes 

crioulas, inicia há longos anos passados, ainda quando era extensionista rural da 

Emater/RS-Ascar, e tive a oportunidade de participar dos Encontros Diocesanos das 

Sementes Crioulas da Diocese de Santa Cruz Sul/RS. Também nesse período, li o livro 

O Escândalo das Sementes, de Pat Roy Mooney, que me alertou para a importância 

da preservação e resgate das sementes crioulas, em contraponto a um sistema 

“sementeiro” organizado em nível mundial para dominação das sementes. Deste 

momento em diante, levei comigo a tarefa, que me encanta, de lançar ao mundo 

sementes de informação, e também dos cultivos crioulos.  

Nesta trajetória, segui meus estudos em Agronomia na Universidade Federal de 

Santa Maria, onde integrei o Grupo de Agroecologia Terra Sul e me envolvi em Projetos 

de Pesquisa e Extensão em Agrobiodiversidade Crioula. A participação nesses projetos 

possibilitou que, no ano de 2012, quando era bolsista do Projeto de Extensão Núcleo de 

Preservação e Reprodução de Sementes Crioulas em Assentamentos de Reforma 

Agrária do Rio Grande do Sul, fosse convidada a participar de uma reunião organizada 

pelo Ministério da Agricultura para dialogar sobre o Programa Banco de Sementes de 

Adubos Verdes3 e também sobre recursos genéticos.  

Foi nessa ocasião que tive a oportunidade de conhecer o município de Tenente 

Portela e o trabalho sobre a Agrobiodiversidade; neste período, a Prefeitura Municipal 

havia implementado o Programa dos Guardiões da Agrobiodiversidade, destinando 

recursos para as famílias que faziam ou tinham interesse em fazer a guarda das 

                                            
3 O Programa Banco de Sementes de Adubos Verdes é um programa instituído e coordenado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, também do MAPA, e visa, em conjunto com diversos 
parceiros, fomentar o uso de espécies de adubos verdes. 
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sementes crioulas. Na mesma época, também foi fundada a Associação dos Guardiões 

da Agrobiodiversidade de Tenente Portela (AGABIO).  

Face à experiência desenvolvida nesse município, considerando a sua rede de 

apoios e sua relevante importância, decidi realizar minha pesquisa junto à Associação 

dos Guardiões da Agrobiodiversidade de Tenente Portela. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O cultivo das sementes crioulas faz parte do saber fazer de camponeses e 

populações tradicionais4; eles conhecem os ciclos de cultivo, a influência da lua na 

semeadura e na colheita, além de outros saberes relacionados, os quais fazem parte de 

um conhecimento tradicional, desenvolvido durante milhares de anos. Quando cultivam 

as sementes crioulas, os camponeses e populações tradicionais estabelecem uma 

relação de complementaridade, pois elas fazem parte de sua vida, seu cotidiano, sua 

história, a qual, por sua vez, se insere na história da humanidade. A identidade das 

sementes esta conectada aos hábitos alimentares, à diversidade e ao saber local e 

tradicional.  

Mesmo com essa relevância, as sementes crioulas e seus saberes associados 

estão ameaçados pelo avanço dos sistemas de produção agrícola baseados na 

produtividade das culturas, proporcionado pela modernização da agricultura. Tal 

processo se propõe a trazer a tecnologia e o crescimento econômico às comunidades 

camponesas, mas, em contrapartida, acarreta a perda de agrobiodiversidade e da 

cultura das referidas comunidades.  

A modernização agrícola, pressupondo progresso, trouxe para as comunidades 

rurais “novas” sementes, com a promessa de ganhos econômicos e aumento da 

produtividade. Os que não aderem à alternativa proposta convivem com a chancela de 

atrasados, de não acompanharem o avanço tecnológico.  

                                            
4 O termo camponês, utilizado ao longo deste documento, também inclui as camponesas, e se dá a partir 
da nossa opção teórica por um projeto político em que o campesinato, segundo Marques (2008), é uma 
classe social e não apenas  um setor da economia, uma forma de organização da produção ou um modo 
de vida. Por populações tradicionais, neste trabalho, compreendem-se as comunidades indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, etc.   
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Em uma sociedade baseada na acumulação de capital e crescimento econômico, 

poucos focos de resistência restaram no cultivo e manutenção das sementes crioulas. 

Por outro lado, as sementes crioulas são a base para a estruturação da segurança e 

soberania alimentar nas comunidades, não somente por seu aspecto técnico-produtivo, 

senão também pela carga histórica e cultural que trazem consigo, carregada de enlaces 

afetivos. 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para colaborar com iniciativas que visam à conservação e ao resgate das 

sementes crioulas, entendendo-as não somente como base da soberania e segurança 

alimentar, mas como estruturação do enfoque agroecológico, contemplando o 

desenvolvimento rural sustentável, esta investigação teve o intuito de evidenciar a 

identidade e a importância dos Guardiões e Guardiãs da agrobiodiversidade, e desvelar 

dois pontos importantes com relação ao trabalho de resgate da mesma, que são a 

relação existente entre a sua preservação e a promoção da soberania alimentar. 

Outro ponto a ser destacado é o da importância das políticas públicas locais, 

como, no caso estudado, as implementadas pela Prefeitura Municipal de Tenente 

Portela/RS em apoio às famílias que realizam a guarda de sementes crioulas, bem 

como destacar outros apoios recebidos ao longo da trajetória da associação, que 

possibilitaram que esse resgate fosse possível. 

 

1.4 DELIMITANDO A ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Tenente Portela, que está localizado na 

Mesorregião Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1). A cidade é limítrofe 

ao norte com Derrubadas e Barra do Guarita; ao sul, com Miraguaí; a oeste com Três 

Passos e a leste com Erval Seco, Palmitinho, e Vista Gaúcha. Com relação à sua 

delimitação sociopolítica, está inserido no COREDE Celeiro, e no território Noroeste 

Colonial (FEE, 2015; MDA, 2017; PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, 

2017). 
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Figura 1 - Mapa de localização de Tenente Portela/RS. 

 

 
 
Fonte: Weber (2017). 

 

O município possui uma área de 369,24 Km², sendo 72,8 km² de área indígena; 

tem uma população estimada de 14.023 habitantes, sendo 1.997 indígenas, que vivem 

na área de reserva, e 4.872 habitantes no meio rural. Cabe salientar, com relação à 

população indígena, que a mesma é flutuante, devido às características culturais. As 

informações sobre a população podem ser vistas na Tabela 1. (IBGE, 2010- 2015; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, 2017). A formação étnica de 

Tenente Portela é de indígenas, caboclos, alemães, italianos e poloneses. 
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Tabela 1 - População urbana e rural de Tenente Portela/RS por raça/cor e sexo. 

 

Cor ou raça Total Homens Mulheres 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Branca 9885 7011 2874 4845 3355 1490 5040 3656 1384 

Preta 193 168 25 87 78 9 106 90 16 

Amarela 20 10 10 7 - 7 13 10 3 

Parda 1624 1178 446 817 588 229 807 590 217 

Indígena 1997 480 1517 957 233 724 1040 247 793 

Total  13719 8847 4872 6713 4254 2459 7006 4593 2413 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). 

  

A economia de Tenente Portela é baseada na agropecuária, comércios, serviços 

e pequenas indústrias. A maior fonte de arrecadação de receita do município vem dos 

setores de serviços e agropecuário, como pode ser observado na Tabela 2. Na 

produção agropecuária, as culturas com maior destaque são a soja e o trigo, e o leite 

na produção animal, como se verifica nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. O setor 

madeireiro (madeiras beneficiadas, aberturas e móveis) também tem grande relevância 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, 2017).  

 

Tabela 2 - Área plantada, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção 
das lavouras temporárias e permanentes no município de Tenente Portela/RS. 
 

Cultura Área plantada 
(ha) 

Produção 
(ton) 

Produtividade 
(kg/ha) 

Valor da produção (Mil 
Reais) 

Soja (em grão) 11600 34800 3000 31320 

Trigo (em grão) 7000 16800 2400 10584 

Milho (em grão) 2700 17820 6600 6415 

Fumo (em folha) 150 225 1500 1463 

Mandioca 75 675 9000 540 

Uva 35 210 6000 273 

Cana-de-açúcar 100 4000 40000 240 

Aveia (em grão) 350 700 2000 210 

Feijão (em grão) 60 90 1500 135 

Laranja 20 240 12000 96 

Batata-doce 10 100 10000 80 

Pêssego 5 54 10800 76 

Erva-mate (folha 5 72 14400 72 

(continua...) 
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verde) 

Tangerina 20 200 10000 60 

Amendoim (em 
casca) 

10 20 2000 44 

Banana (cacho) 5 45 9000 32 

Cebola 5 35 7000 28 

Batata-inglesa 5 30 6000 27 

Melancia 4 40 10000 16 

Limão 2 14 7000 6 

Total 22179 - - 51899 

 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2015). 

 

Tabela 3 - Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho, em Tenente Portela/RS. 

 

Tipo de rebanho Número de cabeças 

Galináceos – total 230000 

Suíno – total 41500 

Galináceos – galinhas 19000 

Bovino 16600 

Suíno - matrizes de suínos 1700 

Ovino 479 

Equino 293 

Caprino 37 

Bubalino 32 

Codornas 250 

 
Fonte : IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2015). 

 

Tabela 4 - Produção de origem animal, por tipo de produto e valor da produção, em 
Tenente Portela/RS. 
 

Tipo de produto de origem animal Quantidade Valor da produção (mil reais) 

Leite (Mil litros) 14000 13300 

Ovos de galinha (Mil dúzias) 110 330 

Mel de abelha (Quilogramas) 6000 60 

Ovos de codorna (Mil dúzias) 3 7 

Lã (Quilogramas) 100 1 

 
Fonte : IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2015). 
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O município possui 1483 estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma 

área de 21.484 ha. Os estabelecimentos agropecuários são eminentemente familiares, 

com áreas médias das propriedades de 14,5 ha (Fig. 2). 

 

Figura 2 - Número de estabelecimentos agropecuários e área dos estabelecimentos por 
utilização das terras. 
 
 

 
 

Fonte: Adaptado de IBGE – Censo Agropecuário (2006). 

 

A área do município de Tenente Portela está inserida no Bioma Mata Atlântica, e 

seus remanescentes florestais nativos pertencem à Floresta Estacional Decidual, 

apresentando fragmentos desta formação devido à grande ação antrópica e agrícola 

desenvolvida ao longo dos anos na região (SEMA/RS, 2005).  

Segundo a classificação de Köppen, o município se enquadra no tipo climático 

Cfa, denominado subtropical, que corresponde às regiões onde as temperaturas 

médias do mês mais quente (janeiro) são superiores a 22º C, e no mês mais frio (julho), 

a temperatura oscila entre -3º C e 18º C (SEMA/RS, 2005). Com relação à precipitação 

pluviométrica, a média anual é entre 1800 e 1900 mm (WREGE et. al., 2012).  

Em relação à hidrografia, o município faz parte de duas Bacias Hidrográficas, 

que são a do Rio da Várzea e a dos Rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo. Os solos 

encontrados são do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico típico, Chernossolo Argiluvico 
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Férrico típico, Neossolo Regolítico Eutrófico léptico ou típico e Neossolo Litólico 

Eutrófico fragmentário (STRECK et. al., 2008). 

 

1.4.1 Histórico de Tenente Portela 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Tenente Portela (2017), o início da exploração 

das terras do município aconteceu no ano de 1911; até o ano de 1940 denominou-se 

Pari, nome de origem indígena que significa pequena rede de taquara que os índios 

usavam para pescar.  Neste período, viviam aproximadamente 90 famílias, vindas de 

diversos municípios, como: Bento Gonçalves, Guaporé, Ibirubá, Caxias do Sul, 

Garibaldi, Palmeira das Missões e cidades do Alto Uruguai (PMTP, 2017). 

Junto às famílias, habitavam duas tribos de índios: Kaigangs e Guarani, 

atualmente moradores do Toldo Indígena do Guarita, sob jurisdição da Fundação 

nacional do índio (PMTP, 2017). 

Desde 1940, Pari passou a se chamar Miraguay. Em 1942, Miraguay passou a 

denominar-se Tenente Portela em homenagem ao primeiro Tenente de Engenharia 

Mário Portela Fagundes, morto em 1925, na Barra do Rio Pardo, como membro da 

Coluna Prestes. O Tenente Mário Portela era um jovem corajoso, militar e engenheiro, 

que integrava a Coluna Prestes na Revolução que eclodiu no Rio Grande do Sul em 

1924 (PMTP, 2017). 

Em 1944, o então distrito de Três Passos emancipou-se e Tenente Portela 

passou a integrara este município na condição de Distrito Administrativo. Após 10 anos, 

Tenente Portela emancipou-se de Três Passos. Em 18 de agosto de 1955, pela Lei 

2673, assinada pelo Governador do Estado Ildo Meneghetti, o distrito de Tenente 

Portela passou a município, e sua instalação ocorreu em 31 de Dezembro de 1955 

(PMTP, 2017). 

 

1.4.2 Terra Indígena do Guarita 

 

Acredito ser importante falar, mesmo que superficialmente, sobre a Terra 

Indígena do Guarita, sua formação e composição, visto que é a maior Terra Indígena do 
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Rio Grande do Sul em área e em população. Nas páginas oficiais das Prefeituras onde 

está localizada a Terra, são escassas as informações a respeito, mesmo que as 

municipalidades tenham uma secretaria do Índio. 

A Terra Indígena do Guarita ocupa um terço do município de Tenente Portela; a 

área pode ser vista no mapa da Figura 3. Tem uma população total de 6001 habitantes 

na área total, que abrange os municípios de Erval Seco Redentora e Tenente Portela; 

desse total, 1997 residem em Tenente Portela (IBGE, 2010). 

 

Figura 3 - Terra Indígena do Guarita, RS - Brasil. 

 

 
 
Fonte: Weber, (2017). 

 

Na Terra Indígena, coabitam dois grupos indígenas: os Kaingang e os Guarani, 

sendo a grande maioria Kaingang. A principal língua falada é a língua kaingang, além 
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das línguas português-brasileiro e guarani. A economia da comunidade está centrada 

na venda de artesanato, na produção agrícola de subsistência e algumas para o 

mercado, sendo cultivados como produtos principais: milho, feijão, mandioca, batata-

doce, abóbora, moranga, trigo e soja para o sustento das famílias. Essas produções 

ocorrem em regime de agricultura familiar, com algumas experiências de lavouras de 

milho e soja para o mercado. Algumas famílias também têm como fonte de renda a 

comercialização de artesanatos (CLAUDINO, 2015). 

 As primeiras referências à Guarita, que ora aparece como aldeamento, ora 

como toldo de índios, surgem em 1848. Esse foi um dos três aldeamentos 

estabelecidos pelo governo provincial, juntamente com Nonoai e Campo do Meio. Esse 

mesmo grupo, depois de aldeado oficialmente na Guarita, não perdeu as características 

tradicionais do povo kaingang de mobilidade pelos territórios mais favoráveis para 

prover-se dos recursos necessários para a manutenção da vida (material e simbólica). 

Dessa maneira, eles acabaram abandonando o campo do Guarita e iniciando outro 

toldo nas proximidades (WISNIEWSKI, 2011).   

A Terra Indígena do Guarita era coordenada por praças e padres, deslocados de 

suas tarefas em Cruz Alta para prestarem serviço nos aldeamentos de Guarita e em 

Nonoai. O aldeamento foi oficializado por volta de 1848, mas devido à mobilidade dos 

indígenas, esse aldeamento ora tinha famílias, ora não tinha, e em vários momentos de 

1848 a 1880 não haviam famílias residindo no Guarita. Em 1880, foi reativado como 

aldeamento oficial (WISNIEWSKI, 2011).   

O campo Guarita foi reconhecido como Terra Indígena, de fato, somente no 

início do século XX. Em 1908, o Governo do Estado começou a demarcar as áreas 

indígenas existentes, embora essa demarcação não garantisse a posse legal para os 

índios. A região do Guarita foi demarcada como área de ocupação tradicional ou muito 

antiga ,sendo denominada Terra Indígena (WISNIEWSKI, 2011).   

O início do processo demarcatório vem de 1918, mas a área somente foi 

homologada em 1991 pelo Presidente da República, em cumprimento ao disposto pela 

Constituição Federal de 1988 (CLAUDINO, 2015). 
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Soy la semilla nativa  
La del saber ancestral  

Sembrada por campesinos  
De manera natural  

Comamos sabor regional  
Em olla comunal  

Chatarra no – orgánico si  
Que no sea artificial  

Sembremos em nuestro jardín 
La huerta personal 

Cuidemos nuestra identidad 
Com un Pacto Mundial  

Desde el fogón te saludo  
Que florezcan tus talentos  

Soy la semilla nativa  
El alimento local  

No necesito toxinas  
Ni la Multi-nacional 

Soy la Semilla nativa!  
 

Hector Buitrago 
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1.5 PERCURSOS METODOLÓGICOS 
 

Os caminhos da pesquisa definem as estratégias e procedimentos para a 

resolução dos problemas que se explicitam na realidade, mas que precisam ser 

desvelados pela ciência. 

 A presente pesquisa foi desenvolvida através do método qualitativo, seguindo a 

abordagem de Minayo (2003, p.21), que ressalta:  

 

A pesquisa nas ciências sociais se preocupa com um nível de realidade que 
não pode ser quantificado, pois trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que correspondem a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

  

Vivenciando os caminhos da pesquisa, fez-se necessário a utilização de métodos 

e ferramentas que possibilitassem chegar ao âmago das questões, conhecer o local, a 

realidade e os sujeitos envolvidos. Nessa perspectiva, foi usado o estudo de caso, que, 

segundo Gil (2009, p. 54) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Tambémbusquei na pesquisa etnográfica alguns dos elementos metodológicos para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Os recursos metodológicos utilizados da etnografia foram a observação 

participante e as entrevistas, sempre buscando compreender o contexto e a realidade 

local. A utilização de pesquisa bibliográfica e de fontes secundárias como documentos, 

cartilhas e legislações também foram de base para a estruturação da pesquisa, bem 

como a utilização de fotografias. 

A fase de campo compreendeu a realização de vinte entrevistas 

semiestruturadas, que, segundo Boni & Quaresma (2005), são as que fazem a 

combinação de perguntas abertas e fechadas, nas quais o informante tem a 

possibilidade de discutir acerca do tema proposto. Também foi realizada uma entrevista 

informal, que, como aborda Gil (2009), é a que utilizamos como recurso exploratório 

para obter uma visão geral e aproximativa do problema de pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas com dez famílias integrantes da AGABIO, e dez 

entrevistas com informantes-chave, sendo duas entrevistas individuais com 
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pesquisadores da EMBRAPA Clima Temperado;  duas entrevistas individuais com 

extensionistas da EMATER/RS-ASCAR; uma entrevista com representante do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; uma entrevista com representantes 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela; uma entrevista com um 

representante religioso; uma entrevista com representante de organização que atua 

junto às populações indígenas e outras duas entrevistas com outros informantes-chave. 

A partir dessas falas, construiu-se uma base sistematizada de dados para análise. 

Para preservar a identidade das famílias entrevistadas, (foi assinado um Termo 

de Confidencialidade, no qual preservamos a identidade dos entrevistados), utilizei 

como recurso metodológico renomear as famílias com o nome de sementes de cultivos 

crioulos preservados pela associação. Para Burg (2005), tanto as mulheres quanto os 

homens guardam as sementes, mas são as mulheres que se preocupam em preservar 

produtos para o auto-consumo, enquanto que os homens cuidam das espécies de 

lavoura. Partindo desse pressuposto, optei por renomear os homens com nomes de 

variedades de milho, e as mulheres com os de espécies de abóboras e batatas-doces, 

como exposto no Quadro 1. Em relação aos informantes-chave, foram renomeados 

como feijões, também cultivados pela associação (Quadro 2). 

 

Quadro 1- Identificação das famílias entrevistadas 

 

Famílias Homem Mulher 
Família 1 Milho sabugo fino Batata-doce pé de galinha 
Família 2 Milho dente-de-cão Abóbora de pescoço 
Família 3 Milho caiano branco Batata-doce casca roxa 
Família 4 Milho bico-de-ouro Batata-doce amarela 
Família 5 Milho 8 carreras Batata-doce casca vermelha 
Família 6 Milho palha roxa Abóbora rajada 
Família 7 Milho caiano pintado Batata-doce gigante 
Família 8 Milho asteca Batata-doce abóbora 
Família 9 Milho caiano amarelo Batata-doce branca 
Família 10 Milho cunha Batata-doce roxa 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Quadro 2 - Identificação dos informantes-chave. 

 

Informante-chave 1 Feijão vermelho 
Informante-chave 2 Feijão cavalo 
Informante-chave 3 Feijão pérola 
Informante-chave 4 Feijão guabiju 
Informante-chave 5 Feijão expedito 
Informante-chave 6 Feijão miúdo 
Informante-chave 7 Feijão enxofre 
Informante-chave 8 Feijão carioca 
Informante-chave 9 Feijão mouro 60 dias 
Informante-chave 10 Feijão preto antigo 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Durante o período de pesquisa de campo, o processo de observação teve lugar 

preponderante, pois, segundo Beaud (2007) a observação tem um triplo trabalho de 

percepção, memorização e anotação, dizendo respeito ao saber-fazer e à técnica. É 

nesse processo que o pesquisador se depara com as peculiaridades e realidades 

locais, não compreendendo somente a realização de uma observação 

descompromissada, sem um rigor metodológico, pois, nesse sentido, a observação per 

se não é a ideal e nem a recomendada. 

No decorrer do período de pesquisa a campo, foram realizadas imagens, dos 

momentos, das famílias, das sementes e seus espaços de produção, fotos que estarão 

ao longo do texto. Não sigo exatamente a metodologia da Fotoetnografia, mas  utilizo-a 

como fonte de informação, por que as fotografias refletem momentos especiais e que 

não caberiam na sua totalidade em um texto escrito. As imagens de minha autoria 

serão posteriormente disponibilizadas à AGABIO, para comporem seu acervo. 

A fase exploratória da pesquisa se deu em dois momentos distintos, sendo o 

primeiro em março de 2015, quando foi realizada a visita a III Mostra da 

Agrobiodiversidade (Figura 4), para conhecer as famílias da associação e conversar 

sobre a pesquisa; no mês de dezembro de 2015, participei da inauguração da Feira da 

Agrobiodiversidade (Figura 5) e do lançamento da Cartilha do Banco de Sementes e 

Mudas Crioulas (Figura 6), que teve a presença das organizações que contribuem com 

a Associação. 
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Figura 4 - Folder de divulgação da 3ª Mostra da Agrobiodiversidade 

 

 
  
Fonte: AGABIO (2015). 
 

Figura 5–Imagem da Inauguração da Feira da Agrobiodiversidade, ocorrida em 09 de 
dezembro de 2015. 

 

 
 
Fonte: http://www.fld.com.br/blog/-feira-da-agrobiodiversidade-realizada-no-dia-9-de/(2017). 
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Figura 6–Imagem do Lançamento da Cartilha do Banco de Sementes e Mudas Crioulas 
pelo Presidente a Associação. 
 

 
 
Fonte: Andrés Leonardo Becerra (2015). 

 

O segundo momento da fase exploratória ocorreu no período de agosto a 

setembro de 2016, foram realizadas visitas às famílias da associação para conhecer e 

apresentar o projeto da pesquisa; no período de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, 

foram realizadas as entrevistas às famílias. As entrevistas aos demais informantes-

chave foram realizadas no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. 

A coleta de dados junto ás famílias da AGABIO foi composta por dois momentos: 

o primeiro, de realização da entrevista semiestruturada em si, e, a posteriori, uma 
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caminhada pela propriedade, para conhecer, suas características, seus cultivos e 

criações. 

A Associação tem famílias indígenas, que participam das suas atividades 

formativas e da Feira, mas devido a questões de tempo da pesquisa, e da necessidade 

de autorização de órgão competente para entrada na Reserva Indígena, fiz a opção de 

não entrevistar estas famílias. 

A utilização de técnicas diversas de pesquisa permitiu um olhar abrangente, 

necessário ao método qualitativo, complementando-o a fim de proporcionar uma visão 

não só do específico, mas também do geral, além de possibilitar uma descrição 

pertinente, porém não simplificada da realidade. 
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Pesquisar transforma, 

transforma primeiro você, se você se permitir, ser tocado... 

a pesquisa é uma ferramenta de descobrir... 

descobrir seus sonhos, angústias, 

descobrir o outro em si mesmo 
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2 AGROBIODIVERSIDADE CRIOULA E O GERMINAR DAS SUAS 
SEMENTES 
 

A agrobiodiversidade, como afirma Santilli (2009), reflete as dinâmicas e 

complexas relações entre as sociedades humanas, as plantas cultivadas e os 

ambientes em que convivem, repercutindo sobre as políticas de conservação dos 

ecossistemas cultivados, de promoção da segurança nutricional e alimentar das 

populações humanas, de inclusão social e de desenvolvimento local sustentável. 

Para melhor entendermos a agrobiodiversidade e sua importância, devemos 

considerar que ela existe com as pessoas, que sem ação humana, sem o ato de 

cultivar, o agroecossistema não poderia se tornar biodiverso. 

Neste sentido, quando falamos da agrobiodiversidade, de sua história, esta 

historia é permeada por acontecimentos, complexidades, por mãos e corações de 

pessoas e instituições que escreveram, que semearam, não somente sementes, mas 

ações e projetos. E a história da agrobiodiversidade de Tenente Portela também foi 

construída assim, por um coletivo de pessoas e entidades que acreditam e valorizam a 

diversidade. 

Com este olhar pretendo trazer uma leitura desta trajetória em Tenente Portela, 

tendo a certeza que nossa mirada traz somente uma parte desta história, e que se 

conecta a outras tantas história da preservação da agrobiodiversidade em distintos 

locais. 

 

2.1 RIO DO TEMPO 

 

A história , assim como a vida, não pode ser medida em linha reta, pois ao longo 

desse percurso, assim como um rio, transpomos obstáculos, recebemos, inundamos, 

passamos por cheias, por secas, e assim, da nascente até a foz, muita coisa acontece.  

Foram muitos acontecimentos, apoios, projetos, experiências, que buscaram e 

buscam valorizar e resgatar a agrobiodiversidade crioula. São muitas as ações 

desenvolvidas, por fins metodológicos de tempo e espaço, fiz a opção de colocar os 

momentos públicos, que trouxeram para a comunidade em geral o conhecimento 
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dessas atividades. Para melhor ilustrar isso, foi elaborado o Rio do Tempo5 da 

Agrobiodiversidade Crioula em Tenente Portela (Figura 7). 

Neste Rio do Tempo são mostrados estes momentos importantes para a 

agrobiodiversidade em Tenente Portela, que se iniciam já na década de 1980 e seguem 

até os dias atuais. Ao longo deste documento serão abordados mais detalhadamente 

estes momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55 Rio do Tempo é a adaptação da metodologia Linha do Tempo, este nome surgiu em uma das oficinas 
do Projeto de Sistematização de Experiências dos Núcleos de Agroecologia da Associação Brasileira de 
Agroecologia. 
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Figura 7 - Rio do Tempo da Agrobiodiversida Crioula 

 
Fonte: Elaborado por Torres (2017) a pedido da autora. 
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2.2 TEMPO DE SEMEAR 

 

 Sempre é tempo de semear, mas neste caso, na história de Tenente Portela, o 

tempo de semear representa o momento quando as ações em prol da 

agrobiodiversidade se iniciam, é quando estas primeiras sementes são lançadas na 

terra, ou seja, nas comunidades. Faz-se importante retratar que estas sementes não 

estavam sendo lançadas somente nas comunidades de Portela, elas faziam parte de 

um grande movimento que delineavam em nível mundial, um olhar atento para a 

preservação ambiental, alicerçado em um conjunto de documentos já existentes. 

Quando pensamos em um tema/fato, algo importante que acontece na 

trajetória/história de grupos e pessoas, devemos pensar também no momento histórico 

que se vive, pois nada está desconectado. Em relação à Agrobiodiversidade, a sua 

manutenção e preservação estão dentro de um contexto maior de preservação 

ambiental e discussão do modelo agrícola convencional. 

As questões ambientais começam a serem tratadas dentro da agenda política 

nas conferências da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, ocorridas em 1972, 1982 e 1992, que segundo Khatounian (2001, p. 

23) era onde materializaram-se as evidências de que os danos causados pela 

agricultura convencional eram de tal magnitude que urgia mudar de paradigma. 

No Brasil, em 1976, José Lutzemberger publica o livro Manifesto ecológico 

brasileiro: fim do futuro?, uma referência entre as publicações e do inicio das 

discussões sobre os impactos ambientais causados pela modernização da agricultura 

no país (EHLERS, 1999). 

Na década de 70 foram organizados eventos como o I Congresso Paulista de 

Agronomia (1977), que tinha como pauta a critica à agricultura convencional e o IX 

Congresso Brasileiro de Agronomia (1979) que pode ser observado uma “adesão” ao 

discurso da agricultura alternativa (EHLERS, 1999; LUZZI, 2007). De acordo com 

Padula et.al.(2013) esta discussão foi se fortalecendo nos próximos Congressos 

Brasileiros de Agronomia 

Também, foram realizados os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa 

(EBAA), organizados pela Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) e 
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a Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), o 

primeiro EBAA configurou como um dos marcos da agricultura alternativa no Brasil 

(EHLERS, 1999). Esses encontros trouxeram para a discussão os desafios e a 

necessidade de um outro modelo agrícola, em face dos problemas já ocasionados pela 

agricultura convencional, baseada em maquinário, adubos sintéticos, sementes 

melhoradas e alto investimento em  projetos de crédito rural. 

Na década de 1980, muitos movimentos de agricultura alternativa tomaram força 

ao redor do mundo, e no Brasil seguiram estes eventos de convergência em agricultura 

alternativa, mobilizando pessoas e organizações. 

O início da história dos guardiões de Tenente Portela/RS está imbricada ao que 

ocorria naquele período, analisando em um contexto de ações articuladas, pois a 

guarda de sementes é uma ação que faz parte do modo de vida de agricultores e 

agricultoras, ou seja, essa guarda não se inicia neste momento, mas é neste período 

que se inicia a trajetória de trabalho na perspectiva da preservação da 

agrobiodiversidade, como podemos observar na Figura 7 do Rio do Tempo. 

De acordo com relatos obtidos junto aos informantes-chave, mostram que os 

trabalhos relacionados à saúde e produção sustentável iniciaram no fim da década de 

80, através de um projeto financiado pelas organizações Cebemo (Organização 

Católica para Co-financiamento de Programas de Desenvolvimento)6 e Memisa7 

(Organização não Governamental de Médicos Belgas de Cooperação para o 

Desenvolvimento), ligadas à Igreja Católica. Esses projetos eram compostos por uma 

equipe multidisciplinar de profissionais, que atuavam na formação de lideranças 

comunitárias em Tenente Portela/RS. Nas figuras 08 e 09 podemos visualizar os 

agentes comunitários das comunidades, que era capacitados através deste projetos, e 

uma reunião de organização em uma das comunidades beneficiadas. 

 

 

                                            
6Cebemo – Entidade holandesa de cooperação internacional ligada à Igreja Católica, “Katholieke 
Organisatie voor Medefinanciering van Ontwikkelings programma's”.  
7Memisa – Organização belga de cooperação para o desenvolvimento. Para maiores informações: 
http://www.memisa.be.     
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Figura 8 - Equipe do projeto com agentes comunitários em Tenente Portela/RS no ano 

de 1988. 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal Gilberto A. P. Bevilaqua, (1988). 

 

Figura 9– Reunião realizada na comunidade Barra do Guarita no ano de 1987. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal Giberto A. P. Bevilaqua (1987). 
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Este projeto foi desenvolvido com o apoio do Centro de Tecnologias Alternativas 

Populares (CETAP)8, e tinha com local a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Tenente Portela. Brunow (2010) quando aborda sobre os projetos sociais 

desenvolvidos por organizações católicas na década de 80, afirma que os mesmos 

tinham como objetivo de fortalecer comunidades agrícolas, possibilitando uma melhoria 

na sua condição de vida, ou mesmo de resistência à lógica de produção agrícola em 

grande escala. 

As ações desenvolvidas dos projeto desenvolvido nas comunidades eram com 

foco na saúde e com o sentido de resgate e valorização da sementes, como pode ser 

visto no relato de um dos entrevistados, que atuou naquele período neste projeto, sobre 

o resgate de sementes: 

 

(...) o que fazia era resgatar estas sementes de milho e de feijão e a gente ia 
redistribuindo, recolocando esta semente, o pessoal produzindo, fazíamos 
seleção, algumas atividades de seleção (...) fazia trabalhos de melhoramento 
participativo, seleção de plantas, seleção de espigas, naquela época o que mais 
fazíamos, naquela época, era fazer cruzamento de milho hibrido com variedade 
crioula, era moda naquela época, todo mundo queria fazer isso aí (...) 
(Informante Feijão miúdo). 

 

A prática de valorização e resgate de sementes segue nos anos seguintes, na 

década de 1990, com o apoio do Sindicato e recursos de projetos internacionais. 

Alguns agricultores seguiram produzindo as sementes crioulas e comercializando-as no 

próprio sindicato, como pode ser observado no relato de um informante-chave: 

 

(...) Adubação verde, tinha um agrônomo que dava assistência a todos os 
grupos do interior, teve um projeto que se trabalhou isso com recursos 
internacionais, com dinheiro que veio com equipamentos para conservação e 
preservação do solo, nesta área de adubação verde e começava-se ai o 
trabalho de cruzamento das sementes de milho, e com acompanhamento de 
um grupo da saúde(...) (Informante Feijão mouro 60 dias). 

 

Um dos guardiões, que entregava sementes no sindicato durante o período de 

desenvolvimento do projeto no final da década de 1980, fala sobre a experiência: 

 

                                            
8 CETAP - Centro de Tecnologias Alternativas Populares. Para maiores informações: 
http://www.cetap.org.br/.  
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(...) 11 anos eu fiz modificação de semente também, fazia um cruzamento de 
semente, com a semente crioula com essas outras semente também, dava uma 
semente mais graúda, uma semente que produz mais também, depois eu fui 
barrado sobre estas venda de semente ali, dai eu parei(...)(Agricultor Milho 
caiano pintado). 

 

O que o guardião relata sobre parar, é que naquele período, o Sindicato também 

comercializava as sementes de milho híbrido; quando um vendedor de sementes se 

deparou com as outras sementes sendo comercializadas no mesmo espaço, ameaçou 

fechar o espaço de comercialização, caso as vendas continuassem acontecendo. Por 

está razão não foi mais realizada a comercialização destas sementes no Sindicato, e o 

agricultor parou de fazer o melhoramento destas sementes. 

Os trabalhos de melhoramento participativo e resgate de sementes, ao longo do 

tempo, foram diminuindo, mas outros atores se inseriram no processo, principalmente 

dentro da esfera pública, com ações mantidas pela Prefeitura Municipal, como se 

verifica, em um relato de um informante-chave, sobre atividades realizadas no ano de 

2005:  

 

(...) nós discutimos e construímos juntos a proposta de implementação de 
alguma lavouras experimentais, eu lembro que nós tivemos uma lavoura na 
comunidade de Lajeado dos Machados na casa do seu Paulo Goldschimidt, ele 
reuniu o grupo de agricultores numa área experimental que ele tinha, o objetivo 
era a multiplicação das sementes, o município proporcionava algum apoio a 
estas famílias, na época, teve mais duas comunidades, que agora não recordo 
bem (...) (Informante Feijão cavalo). 

 

Em 2010, inicia a organização de espaços de formação e promoção da 

preservação da Agrobiodiversidade. Com a organização da Prefeitura Municipal e apoio 

de outras organizações, é realizado o I Seminário Sementes Patrimônio Sociocultural; 

estes seminários vão ocorrer até o ano 2012, como pode ser observado na Figura 10, 

sendo que em 2013 começam as Mostras da Agrobiodiversidade (Figura 11). 
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Figura 10–Imagens dos Materiais de divulgação dos Seminários Sementes Patrimônio 
Sócio-Cultural 
 

 
 
Fonte: AGABIO (2010,2011,2012). 

 

Figura 11–Imagem de divulgação primeira e da quinta Mostra da Agrobiodiversidade de 
Tenente Portela. 
 

 
 
Fonte: AGABIO (2013). 
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Cabe ressaltar que esses eventos ocorrem mediante a participação e apoio de 

diversas organização, tendo o protagonismo e organização principal da Prefeitura 

Municipal de Tenente Portela, com o apoio das Igrejas, da EMBRAPA, da Emater/RS-

ASCAR, do Ministério da Agricultura pecuária e Abastecimento, do Conselho 

Indigenista Missionário e outras,  bem como o incentivo das políticas públicas locais e 

projetos, que serão explicitados de forma mais completa em capítulos subsequentes. 

 

2.3 COLHEITA EM TERRA FÉRTIL - AS FAMÍLIAS GUARDIÃS DE TENENTE 

PORTELA 

 

A AGABIO teve sua fundação aos quinze dias do mês de julho do ano de 2011, 

no Centro Pastoral da Igreja Católica, na cidade de Tenente Portela-RS.Pode-se ver 

sua historia no Box 1, em que também constam o objetivos e linhas de atuação da 

Associação.  

A associação é composta por 20 famílias atualmente; e se estrutura em três 

núcleos (Figura 12), compreendendo os moradores com maior proximidade geográfica, 

para facilitar sua organização quanto à realização de reuniões e atividades formativas. 
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Figura 12 - Núcleos da AGABIO. 

 

 
 
Fonte: Cartilha do Banco de Sementes e Mudas Crioulas (2015). 
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Histórico 
 

A Associação dos Agricultores Guardiões da Agrobiodiversidade de 
Tenente Portela - AGABIO - é fruto de um trabalho promovido pelas 
organizações dos pequenos agricultores ao longo das últimas décadas e, a partir 
de 2005, também pelo poder público municipal. Surge por uma demanda de 
organização em torno do resgate e preservação dos recursos genéticos 
(sementes, plantas e raças crioulas), dos conhecimentos tradicionais associados 
(agrobiodiversidade) e do reconhecimento dos agentes locais (agricultores e 
agricultoras guardiões). 

A organização jurídica do grupo é recente, foi constituído em 2011, 
contudo o trabalho desenvolvido pelos agricultores na preservação da 
agrobiodiversidade é bastante antigo, alguns com mais de 30 anos. A 
organização em torno de uma associação legalmente constituída foi uma das 
formas encontradas para buscar fortalecer as ações e autonomia do grupo. 

A AGABIO tem como missão promover a agroecologia em toda a sua 
plenitude e abrangência junto ao seu quadro social e comunidade local, 
promover o resgate e valorização da agrobiodiversidade, das formas 
sustentáveis de produção e de consumo e das relações sociais de reciprocidade, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias. 
  
Seus principais objetivos são: 
  

 Promover a prática da agroecologia em toda a sua plenitude e 
abrangência, respeitando e aplicando os seus princípios e valores; 

 Defesa, preservação e conservação do meio ambiente, especialmente 
dos recursos genéticos voltados à agricultura e alimentação; 

 Resgate, preservação e promoção do uso das sementes crioulas, nativas 
e tradicionais, assim como dos seus diversos usos e valores; 

 Resgatar e preservar as raças crioulas de animais voltados à agricultura 
e alimentação, bem como dos saberes tradicionais dos agricultores relacionados; 

 Promover a segurança alimentar e nutricional entre os associados e nas 
comunidades onde atuar, através da produção diversificada de alimentos 
saudáveis livres de organismos geneticamente modificados voltados para o 
consumo interno e para atender os nichos de mercados específicos como 
merenda escolar, cestas básicas, feiras locais, entre outros; 

 Fomentar a geração de renda e agregação de valor através da 
organização da produção de seus associados e das cadeias produtivas; 

 Promover as formas de certificação participativa da produção 
agroecológica e/ou livre de organismos geneticamente modificados através da 
criação de normas internas ou normas específicas conforme legislação vigente. 
    
Entre as linhas de atuação destacam-se: 
  

 Agroecologia e agrobiodiversidade 
 Segurança alimentar e nutricional 
 Inclusão produtiva e soberania 
 Agroindustrialização 
 Certificação participativa e comercialização solidária 
 Gênero e juventude 
  

Fonte: AGABIO (2017). 
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È importante ressaltar nesta trajetória de construção da AGABIO a estruturação 

de alguns canais de comunicação que permitem conhecer sua história e suas 

atividades, como o seu blog, que pode ser visto na Figura 13, e, mais recentemente, 

sua página no Facebook (Figura 14). 

 

Figura 13 - Pagina inicial do Blog a AGABIO. 

 

 
 
Fonte: AGABIO (2017). 

 

Figura 14 – Pagina inicial do Facebook da AGABIO 

 

 
 
Fonte: Facebook AGABIO (2017). 
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Em tempos de mídias sociais podemos no perguntar, mas qual a importância 

disso no contexto da AGABIO?Podemos afirmar que isto fortalece o seu trabalho de 

divulgação, pois como analisa Ferreira (2017) a comunicação e seus processos para 

além de disseminar informações e “publicizar” as ações dos movimentos sociais rurais, 

também oportunizam legitimam seu trabalho e suas “bandeiras” de 

lutas/reinvindicações, mobilizam e articulam politicamente frente ao seu público e, 

sobretudo, aos seus parceiros. 

Ainda segundo Ferreira (2017), o uso destas mídias surgem como espaço virtual de 

erguer suas bandeiras de lutas para todos os seus públicos estratégicos e, ao mesmo 

tempo, prestar contas de seu trabalho às financiadores e a sociedade, em geral. 

Neste sentido que estas ações de comunicação contribuem na solidificação da 

proposta da Associação de dar mais visibilidade as suas propostas de preservação da 

agrobiodiversidade. 

 

2.4 AS FAMÍLIAS GUARDIÃS DE TENENTE PORTELA 

 

No decorrer da investigação, foram realizadas visitas e entrevistas 

semiestruturadas com 10 famílias da AGABIO; essas entrevistas tinham como base 

conhecer a trajetória dessas famílias, suas histórias na preservação das sementes 

crioulas e da AGABIO, bem como suas expectativas para o futuro das sementes e da 

associação. Nesses momentos de pesquisa e também de partilha, foram feitas algumas 

imagens, que expressam o sentido da preservação e conservação dessa 

agrobiodiversidade.  

A partir dessa investigação, caracterizaram-se as famílias guardiãs, 

considerando que foram realizadas 10 entrevistas; esse resultado não é determinante 

quanto ao perfil geral da associação, e, portanto, esses dados não podem ser 

estendidos às demais famílias. 

Como a Associação é dividida em três núcleos, foram entrevistadas famílias de 

todos os núcleos, para ter uma melhor abrangência geográfica e contemplar os 

diferentes grupos. 
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Continua... 

As famílias participantes desta pesquisa são agricultores familiares, com 

propriedades de pequeno porte, com área média de 18 ha. Em geral, são formadas 

pelo casal, possuindo poucos filhos, o que gera um problema para a sucessão familiar, 

visto que muitos destes já deixaram o campo, buscando novas possibilidades. Algumas 

famílias têm filhos jovens, que já estão participando das atividades da Associação. 

Para identificação das famílias entrevistadas nesta caracterização, foram 

utilizados nomes de plantas cultivadas pela Associação (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Identificação do núcleo familiar. 

 

Famílias Integrante Idade Escolaridade Ocupação 
Família mandioca amarela Integrante 1 43 5 1 

Integrante 2 54 2 1 
Integrante 3 17 4 3 
Integrante 4 14 2 7 
Integrante 5 84 2 8 
Integrante 6 52 6 8 

Família Melão de neve Integrante 1 65 2 8 
Integrante 2 62 2 8 

Família Moranga botija Integrante 1 57 2 8 
Integrante 2 56 2 1 

Família Alho doce Integrante 1 47 3 1 
Integrante 2 55 3 1 
Integrante 3 17 5 1 
Integrante 4 75 2 8 
Integrante 5 77 7 8 

Família Cebola família Integrante 1 55 2 8 
Integrante 2 63 2 8 

Família Chuchu branco pequeno Integrante 1 81 7 8 
Integrante 2 72 2 8 
Integrante 3 43 2 1 

Família Feijão vagem de metro Integrante 1 63 2 8 
Integrante 2 65 2 8 

Família Melancia amarela Integrante 1 49 2 1 
Integrante 2 52 2 1 
Integrante 3 19 5 1 

Família Cana-de-açucar de cacho Integrante 1 60 2 8 
Integrante 2 62 2 8 
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Integrante 3 23 5 4 
Família Araruta Integrante 1 53 2 1 

Integrante 2 67 3 8 
Integrante 3 15 4 7 

 
Fonte: Dados de pesquisa da autora (2017). 
Legenda: 
Escolaridade - 2. Ensino fundamental Incompleto; 3. Ensino fundamental Completo; 4. Ensino médio 
Incompleto; 5. Ensino médio Completo; 6. Superior; 7. Não Alfabetizado. 
Ocupação - 1 Agricultor; 3. Assalariado Rural Temporário; 4. Assalariado; 7. Estudante; 8. Aposentado  
 

Durante as entrevistas, constatei ainda a importância das mulheres nesse 

trabalho, destinado muito mais a elas quando os cultivos são relacionados à segurança 

alimentar da família, como pude verificar em uma das entrevistas, quando perguntei a 

um dos guardiões se tinham abóboras e morangas, ao que ele responde: “isso é com a 

batata-doce abóbora”. 

Detalhando ainda mais a caracterização das famílias, verifiquei que o tempo de 

escolaridade é muito pequeno, até a 4ª-5ª série. Nos relatos, muito embora 

manifestassem o desejo de terem continuado a estudar, pois até repetiram a ultima 

série estudada, não havia continuidade nas comunidades, somente na sede do 

município, o que impossibilitava o prosseguimento de suas formações, em decorrência 

das dificuldades de deslocamento existentes. 

Esse tema normalmente não é abordado, ficando muitas vezes como um dado 

secundário das pesquisas em geral. Acredito que é importante ressaltar tal fato, por que 

demonstra a falta de investimento em educação na áreas rurais e o impacto que isto 

tem; os modos de vida rurais podem seguir com sua complexidade, mas a educação 

não é menos necessária que em áreas urbanizadas. 

Outro detalhe importante observado durante as entrevistas é quanto à idade 

destes guardiões.A média é de 58 anos, o que demonstra a necessidade de ações que 

visem ao incentivo e preservação de seu modo de vida pela juventude, algumas destas 

ações já ocorrem na Associação,mais diretamente com os filhos e filhas dos guardiões. 

Para melhor expor a realidade com relação à produção das famílias, no Quadro 

4, aparecem as principais espécies animais e vegetais cultivadas.As informações 

disponibilizadas foram obtidas através de entrevistas e da Cartilha Banco Comunitário 

de Sementes e Mudas Crioulas, além de imagens das famílias e seus espaços de 
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produção das mesmas, sendo que as imagens possuem autorização (Apêndice C) para 

seu uso. 

 

Quadro 4 – Cultivos das famílias. 

 

 
Espécies vegetais e 
animais  

Nome científico Número de 
famílias 

1.  Abóbora-de-pescoço laranja Cucurbita sp. 9 

2.  Abóbora fatiada Cucurbita sp. 2 

3.  Abóbora rajada Cucurbita sp. 2 

4.  Alface  Lactuca sativa L. 5 
5.  Alho Allium sativum L. 8 
6.  Alho doce --- 1 
7.  Almeirão roxo Cichorium intybus L. 1 

8.  Amendoim vermelho graúdo Arachis hypogaeaL 8 

9.  Amendoim vermelho miúdo Arachis hypogaeaL 2 

10.  Araruta   Maranta arundinacea L 2 
11.  Arroz Oryza sativa L. 4 
12.  Aveia crioula Avena sp. 2 
13.  Azevém Lolium multiflorumLam. 1 

14.  Banana amarela Musa spp 1 

15.  Banana-maçã Musa spp 1 

16.  Banana-nanica Musa spp 1 

17.  Banana-prata Musa spp 1 

18.  Banana-roxa  Musa spp 1 

19.  Batata-doce abóbora Ipomoea batatas (L.) Lam. 5 
20.  Batata-doce amarela Ipomoea batatas (L.) Lam. 1 
21.  Batata-doce branca Ipomoea batatas (L.) Lam. 5 
22.  Batata-doce casca roxa Ipomoea batatas (L.) Lam. 3 
23.  Batata-doce casca vermelha Ipomoea batatas (L.) Lam. 2 
24.  Batata-doce gigante Ipomoea batatas (L.) Lam. 2 
25.  Batata-doce pé-de-galinha Ipomoea batatas (L.) Lam. 2 
26.  Batatinha   Solanum tuberosum. L. 3 

27.  Beterraba  Beta vulgaris L. 2 
28.  Cana de açúcar de cacho Sorghum sp. 1 
29.  Cana de açúcar roxa Saccharum officinarum L. 3 
30.  Cana-de-açúcar de ripa ------- 5 
31. Capim pioneiro ------- 5 

32.  Capim -roxo Pennisetum purpureum cv. 
Napier roxo 

3 

33.  Cará-do-ar Discorea bulbifera L. 1 

(continua...) 
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(continua...) 

34.  Cara-da-terra Discorea polygonoi  1 

35.  Cebola família Allium cepa L. 7 

36.  Cebola roxa  Allium cepa L. 4 

37.  Chuchu branco Sechium edule (Jacq.) 
Swartz 

1 

38.  Chuchu pequeno branco Sechium edule (Jacq.) 
Swartz 

1 

39.  Chuchu verde  Sechium edule (Jacq.) 
Swartz 

4 

40.  Couve folha  Brassica oleracea L. 3 
41.  Crotalaria Crotalária sp. 3 
42.  Ervilha  Pisum sativumL. 2 
43.  Esponja  Luffa cylindricaL. 3 

44.  Feijão arroz  Vigna umbellata (Thunb.) 
Ohwi &Ohashi 

2 

45.  Feijão carioca Phaseolus vulgaris L. 6 

46.  Feijão carioca vermelho Phaseolus vulgaris L 2 

47.  Feijão cavalo  Phaseolus vulgaris L 1 

48.  Feijão de porco Phaseolus vulgaris L 5 

49.  Feijão enxofre Phaseolus vulgaris L 1 

50.  Feijão expedito Phaseolus vulgaris L 2 

51.  Feijão guabiju Phaseolus vulgaris L 1 

52.  Feijão guandu Cajanus cajan (L. Millsp.) 1 

53.  Feijão miúdo Vigna unguiculata (L., 
Walp.) 

2 

54.  Feijão mouro 60 dias Phaseolus vulgaris L 4 

55.  Feijão pérola Phaseolus vulgaris L 2 

56.  Feijão preto antigo Phaseolus vulgaris L 6 

57.  Feijão vagem amarela Phaseolus vulgaris L 1 

58.  Feijão vagem de metro Phaseolus vulgaris L 5 

59.  Feijão vermelho Phaseolus vulgaris L 2 

60.  Framboesa   Rubus idaeus L. 1 
61.  Galinha caipira Gallus gallus domesticus L. 7 
62.  Inhame  Discorea spp. 2 

63.  Lablab Dolichos lablab L. 1 

64.  Mandioca amarela Manihot esculentaCrantz 3 

65.  Mandioca branca Manihot esculenta Crantz 5 

66.  Mandioca branquinha Manihot esculenta Crantz 3 

67.  Mandioca casca roxa Manihot esculenta Crantz 8 

68.  Mandioca eucalipto Manihot esculenta Crantz 1 
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69.  Mandioca mato grosso Manihot esculenta Crantz 2 

70.  Mandioca pronta mesa Manihot esculenta Crantz 3 

71.  Mandioca vassourinha Manihot esculenta Crantz 5 

72.  Melancia amarela Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai 

5 

73.  Melão branco Cucumis sp. 1 

74.  Melão cascudinho Cucumis sp. 2 
75.  Melão de neve Cucumis sp. 1 

76.  Melão de são caetano Momordica charantia L. 1 

77.  Melão doce amarelo Cucumis sp. 3 
78.  Melão graúdo Cucumis sp. 2 
79.  Milho 8 carreiras branco Zea mays L. 3 

80.  Milho asteca Zea mays L. 1 

81.  Milho bico de ouro Zea mays L. 1 

82.  Milho cabo roxo Zea mays L. 2 

83.  Milho caiano Zea mays L. 3 

84.  Milho caiano branco Zea mays L. 3 

85.  Milho cunha Zea mays L. 2 

86.  Milho dente de cão Zea mays L. 1 

87.  Milho ferro Zea mays L. 1 

88.  Milho palha roxa Zea mays L. 3 

89.  Milho pintado Zea mays L. 4 

90.  Milho roxo  Zea mays L. 3 

91.  Milho sabugo fino Zea mays L. 2 

92.  Mogango Cucurbita spp. 1 

93.  Moranga botija Cucurbita spp. 3 

94.  Moranga cabotiá Cucurbita spp. 2 

95.  Moranga chuchu Cucurbita spp. 1 

96.  Moranga de pescoço listrada Cucurbita spp. 1 

97.  Moranga fatiada Cucurbita spp. 2 

98.  Moranga laranja Cucurbita spp. 1 

99.  Moranga verde comprida Cucurbita spp. 1 

100. Morango Fragaria × ananassa 2 

101. Mucuna cinza Mucuna pruriens (L.) DC. 
Cultivar mucuna cinza 

2 

102. Pimenta estrela Capsicum sp. 1 
103. Pipoca amarela Zea mays everta 3 

(continua...) 
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104. Pipoca branca graúda Zea mays everta 5 
105. Pipoca caiana Zea mays everta 1 
106. Pipoca roxa Zea mays everta 2 
107. Porco branco crioulo Sus scrofa domesticus L. 1 

108. Porco casco de burro Sus scrofa domesticus L. 1 

109. Porco duroc Sus scrofa domesticus L. 3 
110. Porco preto  Sus scrofa domesticus L. 2 
111. Soja convencional Glycine Max L. 1 

112. Soja preta Glycine Max L. 1 

113. Tomate cereja Solanum lycopersicum var. 
Cerasiforme 

5 

114. Tremoço  Lupinus albus L. 4 
115. Vassoura Sorghum sp. 1 

 
Fonte: Banco Comunitário de Sementes e Mudas Crioulas, AGABIO (2015); Entrevistas (2016). 

 

As famílias apresentam uma diversidade de cultivos, considerando sementes que 

estão junto delas deste a época de seus pais, até os cultivos mais recentes advindos de 

atividades de troca de sementes.  

Pensando em uma melhor forma de apresentar a diversidade dos cultivos das 

famílias guardiãs e também sua alegria, acredito que o uso de imagens possa 

contribuir, pois mostra além de seus alimentos, sua alegria; (Figuras 15 a 18): 
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Figura 15 - Família guardiã da agrobiodiversidade 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 
 

Figura 16 - Famílias guardiãs da agrobiodiversidade 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 
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Figura 17 - Famílias guardiãs da agrobiodiversidade. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 
 

Figura 18 - Família guardiã da agrobiodiversidade. 

 

 
 

Fonte: AGABIO (2017). 
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3 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS NO 
FORTALECIMENTO DA AGROBIODIVERSIDADE 

 

Assim como tecer, construir o novo também precisa de laços, laçadas e 

cuidados, e assim vai se constituindo a historia e trajetória de empoderamento dos 

Guardiões e Guardiãs de Portela. Toda grande caminhada começa com seu primeiro 

passo; assim como a realidade vivida é muitas vezes sonhada, a história e trajetória é 

baseada em laços e lutas. 

Como exposto anteriormente, a trajetória em prol da preservação da 

agrobiodiversidade se inicia em meados da década de 90. A caminhada vem se 

solidificando, se fortalecendo e é entremeada de avanços e recuos, sendo de 

fundamental importância explicitar o papel que os projetos sociais e as políticas 

publicas tiveram para o desenvolvimento e fortalecimento das ações de 

agrobiodiversidade crioula, em especial da AGABIO, ao longo dos anos. 

 

3.1 POLITICAS PÚBLICAS 

 

Neste estudo, temos como entendimento de política publica o que expõe Surel 

(2000, apud GRISA, 2012) o qual compreende as políticas públicas como fruto de 

interações sociais que dão lugar à produção de ideias, representações e valores 

comuns. 

Considerando o que diz Grisa (2012) a elaboração de uma política pública 

envolve mais que um conjunto de decisões; ela envolve atores sociais que constroem 

uma ordem local, ela envolve primeiramente a construção de uma representação da 

realidade sobre a qual se intervém, é através desta imagem, denominada “referencial 

de uma política pública”, que os atores interpretam o problema, confrontam possíveis 

soluções e definem suas ações. 

E é neste sentido que podemos compreender as políticas publicas criadas em 

Tenente Portela, tendo como sentido o desenvolvimento da proposta de preservação da 

agrobiodiversidade crioula, através de um conjunto de ações articuladas entre si, 

baseadas em uma opção política. Estas políticas podem ser consideradas o lugar onde 

uma sociedade constrói a sua relação ao mundo, as suas representações ou visões do 
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mundo, elas são visões sobre escolhas societárias (SABOURIN; SAMPER e 

MASSARDIER, 2015) 

 Serão abordadas as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Tenente 

Portela, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), do MAPA e da 

Emater/RS-ASCAR. 

 

3.1.1 Prefeitura Municipal de Tenente Portela - PMTP 

 

Pode-se observar que, ao longo de sua trajetória, a AGABIO foi se fortalecendo 

graças aos diversos apoios recebidos com relação a projetos. Ela emerge a partir da 

vontade política municipal, que coloca na agenda essa temática, como podemos 

verificar no relato de um dos informantes-chave sobre a atuação do poder municipal:  

 
(...) uma visão voltada para a agricultura, e isto facilitou nosso trabalho, por que 
ele deu uma certa autonomia pra nós trabalhar junto com a secretaria de 
agricultura e meio ambiente, no sentido assim de apoiar as iniciativas e 
inclusive impulsionar com algum subsídios aos agricultores familiares, e foi 
aonde que realmente então que as sementes crioulas deu um salto de 
qualidade , não diria somente qualidade, por que o termo qualidade das 
sementes e da organização dos agricultores ela é nata, vem de geração pra 
geração, de bisavô, de avo, de pai pra filho pra neto e segue esta situação. Mas 
como foi do município é certamente isso proporciono que aquelas pessoas que 
estavam na clandestinidade produzindo a semente ela conseguiu vir é...pra 
mostrar o seu produto através da organização do município, com o apoio das 
demais entidades (...) (Informante Feijão cavalo). 

 

A Prefeitura Municipal de Tenente Portela foi fundamental no apoio às atividades 

de preservação da agrobiodiversidade. De acordo com as informações obtidas, foi no 

ano de 2005, através da Secretaria Municipal da Agricultura, que se iniciaram as 

atividades de apoio. Com ações conjuntas entre Prefeitura Municipal, Emater/RS e 

Cooperfamiliar, se realizaram lavouras coletivas em três comunidades, privilegiando o 

uso de cultivares crioulas, e também primando pelos processos organizativos dos 

agricultores. 

Essas ações podem ser melhor entendidas a partir dos relatos de um informante-

chave: 

 
(...) a gente começou o trabalho de resgate, de começar a resgatar as 
sementes crioulas, e identifica quem que eram os guardiões que tinham 
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sementes crioulas, dai foi feito alguns trabalhos, mais coletivos, algumas 
lavouras coletivas, é, pra começar, se perdeu bastante, o período ali que 
coincidiu com a entrada dos transgênicos, mas isso na época lá, não do milho, 
mas de outras atividades, e este pessoal que teve esta experiência lá na 
década de 90, enfim, com a questão dos orgânicos, teve uma empresa de fora, 
que produziram orgânicos, e depois esta empresa saiu, e alguns, aqueles mais 
que tavam mais identificados, que tinham essa questão mais ideológica 
presente , da importância e tal, (..) manteram suas sementes enfim, mas muitos 
se entregaram pro sistema convencional e se perdeu muita coisa (...) 
(Informante Feijão vermelho). 

 

As ações da PMTP em relação a agrobiodiversidade se estruturaram naquele 

período histórico através das políticas públicas locais, baseadas na visão de seus 

gestores, na importância da preservação e resgate da biodiversidade, como reitera um 

dos informantes: 

 

(...) tinha um histórico já no município, de trabalho com as sementes crioulas, e 
tinha uma intenção nossa enquanto gestores, enquanto técnicos, de trabalhar 
este tema, de fazer este resgate, por que nós entendíamos que era necessário 
trazer esta discussão, inclusive pra dentro do poder publico como uma política 
publica, por que a gente via, (...) houve a nível de política publica, a nível de 
governo federal todo um trabalho na questão da agroecologia, (...), com o 
governo de esquerda teve toda uma valorização dentro do próprio ministério , 
MDA, havia essa, (...) mas nós também achávamos que esta ação era 
importante ter uma ação local, de política publica local, de reconhecimento, e a 
gente este tema presente, e tinha a experiência já com alguns problemas enfim, 
a nível local, mas achávamos que era interessante trabalhar este tema, que era 
necessário fazer esta discussão, tinha os agricultores com semente, e era 
necessário fazer este trabalho, e era necessário a gente fazer a identificação 
desses agricultores e da biodiversidade que tinha ali, (...) definimos então a 
organização, e uma das coisas que a gente sempre buscou foi, a parceria, por 
que a gente via aquelas instituições que tinham o trabalho afim, que pelo menos 
também defendiam e acreditavam na questão das sementes crioulas 
(...)(Informante Feijão vermelho). 

 

As articulações para organização das famílias guardiãs, como fomento à 

realização de eventos e atividades formativas, começaram a ser realizadas pela 

Prefeitura Municipal (Figuras 19 e 20), através do Departamento de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, que em 2009 fortaleceu as ações de apoio e incentivo à 

realização dos Seminários “Sementes Patrimônio Sociocultural”. 
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Figura 19 - Reunião de apresentação da proposta do Programa Municipal. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal de Marcos C. Pandolfo (2010). 
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Figura 20 - Informativo sobre os Guardiões. 

 

 
 
Fonte: Informativo (2010). 
 

Essa vontade política transformou o apoio à preservação da agrobiodiversidade 

em política publica, através da LEI MUNICIPAL Nº. 1.883, de 04 de maio de 2011, ”que 

dispõe sobre o Programa Guardiões da Agrobiodiversidade que objetiva fomento à 

conservação e ao uso sustentável de recursos genéticos para agricultura e alimentação 

e dá outras providências”.  

Através do Programa Guardiões da Agrobiodiversidade, as famílias guardiãs 

puderam ser beneficiadas com insumos para produção de suas sementes, além de ser 

publicado um informativo para divulgação das ações do Programa (Figura 21). 
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Figura 21 - Informativo do Programa Guardiões da Agrobiodiversidade. 

 

 
 

Fonte: Informativo (2011). 
 

As famílias que integravam o Programa, tinham como identificação a placa na 

entrada das propriedades, que além do nome da família , tinha as cultivares crioulas 

preservadas (Figura 22). 
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Figura 22 - Placa identificando Família Guardiã em Tenente Portela/RS. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal Marcos C. Pandolfo (2011). 
 

Os apoios dispensados às famílias que tinham o interesse em preservar as 

sementes crioulas foi mais amplo. A Prefeitura Municipal também criou outro programa, 

através da Lei municipal nº. 1.873, de 13 de abril de 2011: “Dispõe sobre a criação do 

Programa ARMAZENAR e autoriza a cedência de equipamentos para os agricultores 

cadastrados no programa e dá outras providências”. 

O Programa Armazenar (Figura 23) tinha como objetivo auxiliar os agricultores 

na implantação de silos secadores em suas propriedades para armazenamento de 

milho, diminuindo assim os custos com transporte, taxas de secagem e armazenamento 

e proporcionando um produto final com melhor qualidade. 
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Figura 23 - Folder do Programa Armazenar. 

 

 
 

Fonte: Folder (2011). 
 

No ano de 2014, a Prefeitura Municipal institui a Lei Municipal nº 2.226, de 

25/09/2014, que institui a Mostra da Agrobiodiversidade como evento oficial do 

município de Tenente Portela e dá outras providências. Esta ação representa a 

importânciada organização existente na AGABIO, e também pode servir de exemplo 

para que outras organizações possam se organizar e institucionalizar muitos eventos 

que já ocorrem na temática da agrobiodiversidade, garantindo de alguma forma a 

estrutura para que aconteçam. 
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Em 2017 a Prefeitura Municipal fez a entrega (cedência) dos equipamentos para 

o Moinho colonial, que haviam sido adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar 

do Deputado Elvino Bohn Gass, com contrapartida da Prefeitura, ainda no ano de 2014. 

Na Figura 24 podemos ver a assinatura do compromisso com a AGABIO, e na 

Figuras 25 e 26 a entrega dos equipamentos à Associação. 

 

Figura 24 - Reunião sobre Emenda para o Moinho Colonial. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Marcos C. Pandolfo (2013). 
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Figura 25 - Equipamentos para o Moinho Colonial. 

 

 
 
Fonte: AGABIO (2017). 
Legenda: a - Mesa de gravidade (densimétrica), b - Moinho elétrico 
 

Figura 26 - Entrega dos Equipamentos à AGABIO. 

 

 
 
Fonte: AGABIO (2017) 

a b 
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A partir dessa articulação proporcionada pelas políticas públicas e mediações 

sociais, fez-se possível que mais instituições se juntassem e também colaborassem 

neste processo. 

 

3.1.2 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

 

A EMBRAPA Clima Temperado foi a Unidade que esteve presente desde o início 

da fundação da AGABIO, tendo contribuído desde o início das atividades, como 

ressaltam as famílias, que relatam a importância e a forma de contribuição da 

EMBRAPA, como podemos verificar nas falas dos guardiões: 

 

(...) a EMBRAPA incentivou bastante, as amostra de semente que nós tinha 
tudo, o que envio de variedade, a EMBRAPA sempre foi uma grande parceira 
(Agricultor Milho dente de cão). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ele:a EMBRAPA foi uma, ela ajudo desde o começo 
ela: desde o começo 
ele: (...)ela incentivou este projeto, da pra dizer um projeto né, o grupo 
ela : a associação 
ele: ela incentivou e tudo 
ela: desde semente 
ele: muita coisarada de semente coisarada, a EMBRAPA trabalhou em cima 
disso aqui 
ela: parceira 
ele: parceira mesmo, e cada mostra coisarada, tava sendo representado pela 
EMBRAPA, sempre tinha dois da EMBRAPA, um dois tava ali (Agricultor Milho 
sabugo fino e Agricultora Batata-doce  pé-de-galinha). 
 

A EMBRAPA Clima Temperado também organiza, anualmente, o Seminário 

Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar, tendo sua primeira edição no ano 2010, e  

Como relatam os guardiões, que seu apoio também se estendia ao convite de 

participação no evento, como podemos conferir na fala de um guardião: 

 

A EMBRAPA sempre apoiou nós, a EMBRAPA apoio e deram incentivo pra nos, 
o seminário que sempre teve lá e convidou nós, não deixou nós de fora , e 
sempre fomos lá (..) (Agricultor Milho caiano amarelo) 

 

 Esse reconhecimento (Figura 57) e apoio tem fundamental importância, pois 

muitas vezes estas famílias não tem a dimensão de seu valor, da sua importância neste 

processo, e a parceria construída com a EMBRAPA auxilia neste processo, sobre esta 
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relação estabelecida com as famílias guardiãs, a fala de informante-chave elucida 

melhor: 

 

(...) uma relação de igualdade, e mais uma grande conquista nossa, auto 
estima, o auto reconhecimento. hoje eles sabem que são importantes, 
conseguimos construir a auto estima, a auto valorização como seres humanos, 
como guardiões de sementes, a importância que eles tem, eles não 
reconheciam, nós temos uma prática que nos temos feito que é a entrega de 
um certificado de reconhecimento como guardião, isso já se multiplico, e muitos 
deles tem isso aí como um tremendo orgulho, a gente já tem referencia em 
relação a isso aí, hoje a arte do orgulho de colocar este certificado na parede de 
sua casa, então eu acho que este é o ponto principal (Informante Feijão 
expedito). 

 

Figura 27 - Guardiões recebendo certificado de reconhecimento da EMBRAPA – 2014. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal Marcos C. Pandolfo (2014). 
 

 A EMBRAPA afirma que o trabalho desenvolvido pela AGABIO em Tenente 

Portela é uma proposta a ser seguida, sendo um modelo importante a ser apoiado: 

 

(...) por causa da história toda né, é uma historia já, um acúmulo que veio , veio 
de muitos anos e que começou lá com o resgate das variedade . Então  isso é 
todo um processo, a AGABIO é mais ou menos, é a própria materialização do 
processo que deve nortear um trabalho desses aí com sementes crioulas, que 
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começa com um resgate , continua com a parte do aproveitamento, a parte da 
multiplicação das sementes, com a parte de identificação dos guardiões da 
agrobiodiversidade, com a articulação dos guardiões numa associação, no 
sentido  de dar (...) um caráter mais comercial as sementes crioulas, me parece 
que (...) a gente interagiu com Tenente Portela de varias formas, (...) no sentido 
de fazer este trabalho da multiplicação das variedades crioulas, a parte de 
melhoramento das variedades, melhoria das características agronômicas das 
variedades, então este trabalho de , a gente fez algumas oficinas (...) de discutir 
com agricultores de fazer atividades de melhoramento participativo, a gente vê 
agora que a partir do trabalho de Tenente Portela que foi pioneiro, aí 
organizaram-se outras associações de guardiões (Informante Feijão miúdo). 

 

(...) e isso aí puxa, é uma antevisão muito bonita e tá servindo como modelo, 
qualquer lugar que nós íamos, eu sempre colocava Tenente Portela como uma 
referência por causa disso. Aí é essa ideia que a gente tava tentando transmitir 
ao prefeito sempre, que precisava de apoio que isso daí era uma iniciativa 
praticamente inédita, então eu acho que a secretaria lá, o Marcos sempre teve  
um apoio, normalmente teve um apoio muito grande da prefeitura, e nós 
sempre procuramos dar esse suporte, (...) tem sido um dos pontos principais na 
nossa trajetória em Tenente Portela (Informante Feijão expedito). 

 

3.1.3 Ministério da Agricultura – MAPA 

 

Podemos dizer que as ações do Ministério da Agricultura9 com relação à 

agrobiodiversidade estão relacionadas à assinatura do Governo Brasileiro, ainda na 

década de 1990, do Acordo para Conservação de Recursos Genéticos para 

Alimentação e Agricultura, e que foi se estruturando mais ainda a partir dos anos 2000, 

como podemos entender melhor a partir da fala de um dos informantes-chave: 

 

(...) a partir dos anos 2000, com a estruturação maior, uma ação mais 
estruturada melhor dizendo, da produção orgânica, e este tema tem uma 
correlação também, então em 2003, foi aprovada a Lei de Orgânicos, e dentro 
das ações digamos que estruturam a produção orgânica, se enxergou que a 
conservação de recursos genéticos, em função da adaptação dos diversos 
cultivos, regiões. culturas, (...), era estratégico(...)( Informante Feijão Guabiju). 

 

Os recursos e apoios a ações de preservação de recursos genéticos têm se 

dado também para organização e participação em eventos dessas organizações que 

preservam a agrobiodiversidade; em um primeiro momento, podemos pensar que se 

estes recursos fossem de apoio à infraestrutura, poderiam ser mais importantes, mas 

                                            
9 Faz-se necessário ressaltar que as experiências aqui destacadas de ações do MAPA se dão no âmbito 
da Delegacia Regional do Rio Grande do Sul. 
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devemos pensar os objetivos que se pretendem alcançar com esses apoios, e, neste 

sentido, a fala do informante-chave evidencia esta intenção: 

 

(...) tem sido pra eventos, pra apoiar deslocamento de agricultores, alimentação 
e tal, eu acho que é um momento também, que a gente analisou que este 
momento é importante, no sentido de que os agricultores se perceberem ou se, 
na verdade a gente enxergava que os agricultores num primeiro momento, 
como estava cada um em sua comunidade, e eram em número pequeno frente 
ao universo digamos do Agronegócio, então tinha uma visão, um pouco 
depreciativa de si mesmo, (...) achava que aquilo que eles faziam não tinha 
importância, era marginal e tal, e esse contexto das feiras e trocas e essa, 
integração, esse deslocamento pra conhecer outras experiências, na nossa 
leitura, teve uma importância do pessoal ter uma outra dimensão, de que isso, 
não era só eles que tavam fazendo, importância que isso tem, acho que se 
apropriaram mais, por que muitos faziam por gosto, ou porque era herança de 
família, e tal e achavam, não davam importância pra essa ação (...)(Informante 
Feijão guabiju). 

 

Em relação às ações de preservação da Agrobiodiversidade de Tenente Portela, 

o MAPA contribui financeiramente para a realização dos três seminários “Sementes 

Patrimônio Sociocultural”, nos anos de 2010, 2011 e 2012. Nos anos de 2013 e 

2014,apoiou a realização das Mostras da Agrobiodiversidade. 

O Programa Banco de Sementes de Adubos Verdes foi outra ação; na Figura 28, 

podemos ver a oficina realizada em 2012, na propriedade de um dos guardiões, que fez 

o plantio de sementes de adubos verdes financiados pelo MAPA. 
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Figura 28 - Oficina do Programa Banco de Sementes de Adubos Verdes 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal de Marcos C. Pandolf (2012). 
 

O MAPA também financiou a aquisição de um KIT de testes de organismos 

geneticamente modificados (Figura 29) para a cultura do milho; foram quatro eventos 

testados, o objetivo foi analisar se os cultivos das famílias guardiãs apresentavam 

algum tipo de contaminação. 
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Figura 29 – Kit de Testes de OGM, e resultados amostrados. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal Marcos C. Pandolfo (2013). 
 

3.1.4 Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - Emater/RS-Ascar 
 

A Emater/RS-Ascar10 é a empresa que representa o serviço oficial de extensão 

rural do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como missão promover o Desenvolvimento 

Rural Sustentável no Estado do Rio Grande do Sul. A Instituição atende às demandas 

diárias de seu público, formado por agricultores familiares, quilombolas, pescadores 

artesanais, indígenas, assentados, um contingente superior a 250 mil famílias de 

assistidos com áreas em mais de 480 municípios (EMATER/RS-ASCAR, 2017). 

Segundo as referências obtidas, a Emater/RS-Ascar de Tenente Portela já atua 

há mais de 20 anos com agricultores familiares que trabalham com sementes crioulas, 

como pode ser verificado na fala de um informante-chave: 

 

(...) aqui no município fazem mais de 20 anos que tem o grupo de agricultores 
que produzem sementes crioulas, iniciou o processo na verdade com o 
sindicato, que tinha um grupo de agricultores que vendia soja orgânico, pra 
GAMA, que é uma empresa lá do Paraná, e daí esses agricultores já recebiam 

                                            
10Emater/RS-Ascar- Para maiores informações acessar: http://www.emater.tche.br. 
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acompanhamento técnico, (..) tanto da Emater quanto do sindicato 
(...)(Informante Feijão carioca). 

 

Sobre as formas de atuação da extensão rural junto às famílias, 

 

(...) na parte de produção, (...) como eles ganharam diversas mudas de 
frutíferas, eles ganham sementes de milho e coisa, a gente ta sempre 
motivando eles pra plantar cada vez mais, quem tem um ha a gente motiva pra 
que plante 2 (...)(Informante Feijão carioca). 

 

(...) desde a parte administrativa, as reuniões de diretoria tudo, das discussões 
de projetos e coisa, (...) na parte de implantação de projetos, que nem no 
moinho (...)acompanhando a construção, a questão dos equipamentos,(...) bem 
como também lá fora, na parte de assistência técnica, de acompanhamento, 
algumas questões de caldas, de produção, sazonalidade, a feira, organização 
da feira da agrobiodiversidade (...) (Informante Feijão enxofre). 

 

3.1.5 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL 

 

O Grupo Estratégico de Gestão Socioambiental do BANRISUL conta com o 

Programa Sementes - Mudas de Plantas, que tem por objetivo contribuir no processo de 

construção paradigmática para orientar estilos de agricultura de base ecológica e 

estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Toma-se como referência a 

sustentabilidade e sua relação com a preservação de recursos naturais (BANRISUL, 

2012). 

O Programa adquire e distribui sementes ecológicas e crioulas, mudas diversas, 

além de patrocinar feiras agroecológicas e eventos ambientais. Dentro dessa 

perspectiva, apoiou o projeto de quintais agroecológicos da Associação, que previa a 

aquisição de mudas frutíferas para as famílias guardiãs. 

O projeto Quintais Agroecológicos foi excecutado no ano de 2014, e teve como 

objetivo fortalecer a segurança alimentar e criar, a médio e longo prazo, oportunidades 

de geração de renda às famílias guardiãs, através da implantação de pomares de 

frutíferas diversificados, compostos por mudas de laranjeira (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck), bergamoteira (Citrus reticulata Blanco), limoeiro (Citrus limon (L.) Burm. f.), 

pessegeiro (Prunus persica L.), figueira (Ficus carica L.), caquizeiro (Diospyros kaki L.), 

pereira (Pyrus communis L.), uvaia (Eugenia pyriformis Cambess.), araçá (Psidium 
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cattleianum Sabine 1821), guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa O. Berg.), 

cerejeira (Eugenia involucrata DC) e guabiju (Myrcianthes pungens O. Berg).  

Foram beneficiadas 29 famílias com os quintais (Figura 30); os quintais, além de 

serem fonte de alimentação, garantindo a ampliação da segurança alimentar, possibilita 

a comercialização do excedente, que constitui uma fonte de renda. 

 

Figura 30 - Entrega das mudas do Quintal Agroecológico. 

 

 
 
Fonte: Arquivo AGABIO (2014). 
 

Este conjunto de projetos sociais e políticas públicas demonstram que quando 

existem ações articuladas, atores sociais empoderados, mas principalmente vontade 

política é possível investir em propostas sociais comprometidas com a perspectiva de 

projetos para o desenvolvimento local que atente para as reais necessidades de uma 

comunidade. 
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3.2 PROJETOS SOCIAIS NO APOIO À AGROBIODIVERSIDADE 

 

Durante a trajetória da AGABIO, ela teve diversos apoios em projetos sociais 

para execução de suas atividades, que variaram de auxílios para aquisição de 

equipamentos e materiais à atividades formativas em diversos âmbitos. Esses apoios, 

cada um há seu tempo, permitiram que a Associação pudesse ir se fortalecendo ao 

longo dos anos. Diversas organizações possibilitaram esse auxílio, com principal 

destaque às organizações de cunho religioso, além de Instituições como a Fundação 

Banco do Brasil e o Conselho Indigenista Missionário. 

As organizações que foram citadas nas entrevistas foram as Igrejas, a 

Emater/RS, EMBRAPA, Prefeitura Municipal, COMIN, e sua importância pode ser 

verificada na fala de um dos guardiões, quando questionado sobre quem apóia a 

associação: 

 

(...) a prefeitura (...), a emater, o (..) as igrejas, tanto a evangélica quanto a 
católica, também né, uma grande mão pra nós , inclusive nos tamo aqui (igreja) 
as reunião que nós fazemos aqui não paguemo um centavo, a Embrapa ta ai 
sempre, o que nós precisa a EMBRAPA tá pronta, então nós temo muito, muito 
apoio, se não fosse esses apoio nós não tava mais aqui, provavelmente que 
não, cada um ia plantar pra si lá (Agricultor Milho caiano pintado). 
 

 

3.2.1 Igrejas 

 

No âmbito de ação tanto do Programa dos Guardiões quanto da Associação, 

duas Igrejas têm fundamental importância, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil,além do Conselho Intereclesial. 

A ação de preservação da agrobiodiversidade é entendida em seu aspecto 

espiritual como defesa da vida, pois as sementes crioulas são sagradas por conterem a 

vida. Isso podemos verificar na fala de um dos informantes-chave: 

 

Tudo que vem em defesa da vida, sem o químico, sem o artificial, sem a 
manipulação humana, tudo isso merece nosso apoio, por isso a gente dá todo 
apoio, por que você já trabalha nesta área, você sabe quais são as 
interrogações que tem hoje quanto a tudo aquilo que fere, dá para dizer assim a 
natureza. E os guardiões estão fazendo um trabalho profético, eu diria assim, 
por que quantas sementes já desapareceram quantas espécies de animais já 



 

81 

 

 

desapareceram, esta melhorando a vida do povo?... exatamente, neste sentido 
que a gente apóia, e esta ao lado, a gente não tem voz direta no sentido de 
fazer da direção, ou enfim, mas da gente estimular, dizer que este é um 
caminho que a humanidade precisa ter presente, né (Informante Feijão pérola). 

 

O papel destacado da Igreja ao longo dessa trajetória fica bem claro na 

divulgação do Primeiro Seminário, como pode ser observado na Figura 31. 

 

Figura 31 - Folder do Primeiro Seminário, parte interna. 

 

 
 
Fonte: http://pratoslimpos.org.br/wp-content/uploads/2010/04/programacao.jpg (2017) 
 

A participação das Igrejas nesse processo foi muito importante, pois além de 

suporte financeiro, estiveram presentes apoiando as ações, conforme pode ser 

observado no relato de um dos informantes; 

 

(...) a ação da igreja, ela se dá, muitas vezes das reuniões do interior, das 
conversas que o padre faz com as pessoas ligadas àIgreja Católica e no dia a 
dia, ate mesmo em algumas publicações que a igreja tem espaços nos jornais 
muitas vezes, né, que elas publicam, esta questão da importância, programas 
de rádio e no estímulo mesmo, quando está acontecendo a feira na praça , o 
padre Guido dá uma estimulada, ele vive esta questão das sementes crioulas 
muito forte, a questão da agricultura familiar, isso estimula também os 
agricultores, no momento que eles percebem, alem dele estarem envolvidos, 
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tem pessoas no caso do COMIN, que é outra organização, que apoia que é 
ligada a Igreja Luterana, me parece, mas além disso eles percebem que eles 
não estão sozinhos nesta situação, que tem um grupo de pessoas que as vezes 
que não fica tão evidente que eles tão do lado , mas estão apoiando as 
iniciativas, e certamente, a Emater também teve um trabalho muito forte no que 
diz respeito ao apoio aos nossos agricultores, nas sementes crioulas(...) 
(Informante Feijão cavalo). 

 

Podemos observar que desde o inicio das atividades com a agrobiodiversidade 

crioula, a Igreja tem um ocupado um espaço de destaque, quando na década de 80 são 

através de projetos com recursos da Igreja que se tem inicio as atividades, e mais 

recentemente com os apoios aos projetos sociais. 

 

3.2.2 Cáritas Brasileira 

 

A Cáritas Brasileira11 foi fundada no ano de 1956 e é um organismo da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); sua atuação se dá no âmbito dos 

projetos de fomento:  

 

(..) fomento às iniciativas de Economia Solidária, Segurança Alimentar e 
Nutricional, Fundos Solidários, envolvendo jovens, mulheres, catadores(as) de 
materiais recicláveis, pequenos(as) agricultores(as), acampados(as) e 
assentados(as) de reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, 
comunidades em situação de riscos e afetadas por desastres socioambientais, 
a Cáritas valoriza e aposta em ações locais, comunitárias e territoriais, em 
relações solidárias em que a luta por direitos e a construção de um 
desenvolvimento local, solidário e sustentável caminham juntas (CÁRITAS, 
2017) 

 

Com essa perspectiva, a Cáritas apóia diversos projetos e iniciativas, através de 

seu Fundo Rotativo Solidário; esses fundos financiam projetos associativos e 

comunitários de produção de bens, serviços e de necessidades dos grupos envolvidos. 

Esses recursos podem vir na forma financeira, de produtos ou de serviços, e podem ser 

devolutivos ou não (CÁRITAS, 2017). 

 Em relação à AGABIO, a Cáritas apoiou três projetos sociais, que estão descritos 

na sequência, os quais contribuíram sobremaneira na estruturação da associação. 

                                            
11Cáritas Brasileira - mais informações podem ser acessadas na página http://caritas.org.br/. 
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O Projeto de Micro Silos Domésticos: guardar para preservar, preservar para 

produzir, produzir para alimentar e gerar rendafoi desenvolvido no ano de 2012, e teve 

como objetivo melhorar as condições de armazenagem dos grãos nas propriedades das 

famílias agricultoras, principalmente o milho. Contribuiu, dessa forma, para a segurança 

alimentar e a geração de renda dessas famílias, com foco na estruturação da cadeia 

produtiva do milho não modificado geneticamente. 

Foram contempladas 12 famílias diretamente, que realizaram a construção de 

microssilos; em muitas delas, a construção se deu de forma cooperativa, com o auxílio 

de outros guardiões, como nos mostra a Figura 32. 

 

Figura 32 – Construção de microssilo com a participação de outros guardiões. 

 

 
 
Fonte: Relatório final de atividades (2012). 
 

No decorrer do projeto, também foram realizadas três oficinas para a 

organização e formação do Banco Comunitário de Sementes  e Mudas Crioulas; 

durante as oficinas, se realizou o levantamento da diversidade de cultivos de cada 

família guardiã (Figura 33), além de se constituir um relevante espaço de troca e 

partilha de experiências. 
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Figura 33 - Levantamento das cultivares 

 

 
 
Fonte: Relatório de atividades (2012). 

 

As atividades desenvolvidas durante a execução do projeto contaram com o 

apoio do Departamento Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, do 

COMIN e do Escritório Municipal da EMATER/RS. 

No ano de 2013, foi executado o projeto Agricultura para a vida: reflexão sobre o 

uso de agrotóxicos e transgênicos e fortalecimento das estratégias de empoderamento 

dos agricultores guardiões, que tinha como objetivo principal fortalecer a organização 

das famílias de agricultores guardiões, construindo uma proposta de resistência aos 

agrotóxicos e transgênicos e de aproximação com os consumidores urbanos (AGABIO, 

2017). 

Foram realizadas oficinas sobre o impactos dos agrotóxicos e transgênicos; 

nesses momentos, a participação da família foi muito importante (Figura 34). Também 

foram adquiridos kits para realização dos testes de transgenia. 
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Figura 34 - Oficina Impactos dos agrotóxicos e transgênicos. 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Agricultura para a vida (2014). 
 

 O projeto teve mais atividades, que foram as oficinas “Alimentação que promove 

saúde para o corpo e para alma”, as quais tiveram a coordenação da Emater/RS, e 

ocorriam nas cozinhas das famílias, permitindo a troca de receitas entre as guardiãs, 

ademais de ser um momento de partilha de afetos (Figura 35). 

 

Figura 35 - Preparação dos alimentos durante a oficina. 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Agricultura para a vida (2014). 
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No ano de 2014 foi implementado o projeto Mulheres e Jovens guardiões: 

inclusão, renda e sustentabilidade, e teve como objetivo principal promover a inclusão 

produtiva das mulheres e jovens guardiões, e a organização da Feira Agroecológica 

dos Guardiões (AGABIO, 2017). O projeto possibilitou a aquisição de máquinas 

cilindros e amassadeiras elétricas para 6 (seis) famílias, sendo priorizadas as que 

realizavam a Feira mensal (Figura 36). As máquinas possibilitaram a ampliação da 

produção de alimentos e sua consequente comercialização na feira mensal. O projeto 

também contribuiu para uma maior inserção produtiva das mulheres e jovens, bem 

como ampliou a participação das mesmas na Associação. 

 

Figura 36 - Equipamentos entregues às famílias. 

 

 
 
Fonte: Relatório de Atividades do Projeto (2016) 
  

O projeto ainda possibilitou a construção de 6 (seis) quintais agroecológicos 

(Figura 37), que oportunizaram a diversificação de cultivos, tanto para ampliar o 

consumo das famílias, como ampliar a produção para a comercialização. 
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Figura 37 - Quintais agroecológicos. 

 

 
 
Fonte: Relatório de Atividades do Projeto (2016) 
 

3.2.3 Fundação Luterana de Diaconia (FLD) 

 

 A Fundação Luterana de Diaconia (FLD)12 é uma organização criada 

pelo Conselho da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), e tem 

como missão apoiar e acompanhar programas e projetos de grupos organizados da 

sociedade civil, que fortaleçam o protagonismo das pessoas e suas comunidades, 

promovendo qualidade de vida, cidadania e justiça social (FLD, 2011). 

A FLD trabalha com o Fundo de Projetos, que tem parceria com o Serviço das 

Igrejas Evangélicas na Alemanha para o Desenvolvimento (sigla em alemão EED), Pão 

para o Mundo (PPM) e Federação Luterana Mundial (FLM) (ZEELAND E KIRCHHEIM, 

2007). 

A FLD financiou dois projetos da AGABIO, um deles sobre comercialização e 

outro sobre alimentação, ambos fundamentados nos preceitos da soberania alimentar a 

partir da agrobiodiversidade. 

O projetoRede Solidária de Comercialização: renda, autonomia e soberania para 

as famílias de agricultores guardiões de sementes crioulas foi desenvolvido durante o 

                                            
12 Fundação Luterana de Diaconia (FLD) -  para maiores informações acessar : http://fld.com.br. 



 

88 

 

 

ano de 2013, e teve como objetivo geral proporcionar oportunidades de agregação de 

valor e geração de renda às famílias de agricultores guardiões das sementes crioulas, 

através do processamento do milho crioulo e da comercialização nos princípios da 

Economia Solidária e Comércio Justo  

Durante o projeto, foram realizadas Oficinas de Economia Solidária e Comércio 

Justo (Figura 38); também foi possível a participação das famílias guardiãs no Dia da 

Troca das Sementes em Ibarama, RS (Figura 39), além da construção de mais três 

microssilos domésticos. Foram confeccionados materiais de divulgação, que foram 

utilizados em espaços de divulgação nas escolas e na Expotenpo13.   

 

Figura 38 - Oficina de Economia Solidária e Comércio Justo 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Rede Solidária de Comercialização (2014). 

 

 
 
 
 

                                            
13Expotenpo - Exposição/Feira Comercial e Industrial de Tenente Portela/RS, de periodicidade bianual. 
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Figura 39 - Participação no Dia da Troca das Sementes Crioulas em Ibarama/RS 
(2012). 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Rede Solidária de Comercialização (2014). 

 

Também foi construída a identidade coletiva do grupo (Figura 40), além da 

criação de uma home page para divulgação e transparência das ações da Associação. 

Foi durante a primeira oficina desse projeto que surgiu, entre os guardiões, a ideia de 

realizar a Mostra da Agrobiodiversidade (Figura 41).  
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Figura 40 - Identidade visual da AGABIO 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Rede Solidária de Comercialização (2014). 

 

Figura 41 - I Mostra da Agrobiodiversidade de Tenente Portela/RS. 

 

.  
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Rede Solidária de Comercialização (2014). 

 

Os resultados do Projeto demonstram que a importância desses espaços de 

formação e socialização não se encerra unicamente na temática proposta, mas permite 

muitos outros desdobramentos. 
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  Redescobrindo e valorizando a alimentação a partir da agrobiodiversidade foi um 

projeto desenvolvido durante o ano de 2014. Visou promover o resgate e socialização 

do conhecimento sobre o uso e manejo da agrobiodiversidade para a segurança e 

soberania alimentar das famílias de agricultores guardiões e para o abastecimento 

local. 

Foram realizadas uma oficina de resgate e socialização dos saberes e sabores 

da biodiversidade local (Figura 42) e outra de resgate e socialização do manejo de 

abelhas nativas sem ferrão e das propriedades medicinais do mel, além da aquisição de 

colmeias (caixas) para abelhas nativas sem ferrão (Figura 43) 

 

Figura 42 - Oficina sobre preparação de plantas alimentícias não convencionais. 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Redescobrindo e valorizando a alimentação a partir da 
agrobiodiversidade (2015). 
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Figura 43 - Oficinas sobre abelhas nativas sem ferrão 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Redescobrindo e valorizando a alimentação a partir da 
agrobiodiversidade (2015). 
 

3.2.4 Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESE 

 

A Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESE14 é uma entidade organizada 

por um conjunto de seis Igrejas Cristãs, que tem como missão o fortalecimento de 

organizações da sociedade civil, especialmente as populares, empenhadas nas lutas 

por transformações políticas, econômicas e sociais que conduzam a estruturas em que 

prevaleça democracia com justiça. 

A CESE auxiliou no fortalecimento da AGABIO, através de um projeto que 

financiou atividades para a elaboração de uma cartilha da agrobiodiversidade, sobre a 

qual seguem mais detalhes na sequência. 

O projeto Banco Comunitário de Sementes e Mudas Crioulas – BCSMC foi 

executado no ano de 2015, e teve como objetivos realizar o levantamento e registro da 

                                            
14 CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviço, para maiores informações, acesse 

https://www.cese.org.br . 
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biodiversidade utilizada pelas famílias e outras potenciais existentes, buscando 

fortalecer a base genética local voltada à agricultura e alimentação. Contribuiu, dessa 

forma, para a socialização e fortalecimento do conhecimento coletivo e das relações de 

trocas, além de aumentar a autonomia das famílias em relação ao acesso a sementes e 

à produção de alimentos e fortalecendo a soberania e a segurança e alimentar e 

nutricional das famílias.  

As atividades desenvolvidas foram as reuniões de planejamento e visitas às 

famílias para levantamento das cultivares crioulas produzidas (Figura 44), para 

elaboração da Cartilha do Banco Comunitário de Sementes e Mudas Crioulas. 

 

Figura 44 - Famílias guardiãs e seus cultivos crioulos. 

 

 
 
Fonte: Relatório Final do Projeto Banco Comunitário de Sementes e Mudas Crioulas – BCSMC (2016). 
 

 A Cartilha do Banco Comunitário de Sementes e Mudas Crioulas (Figura 45) 

reúne informações sobre os cultivos das famílias guardiões, em um documento bem 

organizado, possibilitando o contato direto com as famílias em caso de interesse por 

alguma cultivar, além de trazer informações sobre outros produtos artesanais, também 

produzidos pelas famílias.  
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Figura 45 - Cartilha de Sementes e Mudas Crioulas 

 

 
 
Fonte: Andrés Leonardo Becerra (2015). 
 

A Cartilha de Sementes e Mudas Crioulas se encontra nos Anexos, ao final deste 

documento. 

3.2.5 Conselho de Missão entre Povos Indígenas – Comin 

 

O Conselho de Missão entre Povos Indígenas – Comin15 é um órgão da Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB),  

Existem três grupos familiares indígenas que participam das atividades da 

AGABIO, e esta relação é mediada pelo Comin. A participação destas famílias se dá 

principalmente nos espaços de formação e  também participam da Feira; entretanto, as 

famílias não integram a organização jurídica no que concerne a decisões e destinação 

de recursos específicos. Sobre essas questões, o informante-chave revelou por que 

essas famílias não se inserem dessa forma: 

 

                                            
15 Conselho de Missão entre Povos Indígenas – Para maiores informações acessar : http://comin.org.br.  
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(...) os indígenas não se sustentam nesse tipo de proposta de caracterizar eles, 
de formalizar eles, a economia informal, o jeito informal deles é uma forma de 
ser resiliente frente ao mundo que os exclui constantemente, é da natureza do 
indígena ir contra o sistema de certa forma, e ter esta autonomia de criar suas 
próprias normas, direitos e oportunidades (...) (Informante Feijão preto antigo). 

 

Essa experiência de partilhas entre a AGABIO e o Comin, e a conseqüente 

participação das famílias (Figura 30) nas atividades da associação é comentada na fala 

de um dos informantes-chave:   

 

(...) esse encontro da AGABIO com o Comin, achei fantástico neste sentido, 
pelo fato de promover o diálogo, promover assim relações afetivas, não foi um 
encontro simplesmente frio, técnico, foi uma grande família, a forma em que se 
enxerga os associados da AGABIO quando encontram a Cacilda e Seu Jose, 
ou o Adair Boava o fala fina e a Suzana, oJjaurez e a Anair, é um relação de 
grande família, onde não existe preconceitos como existe na sociedade, 
chegaram  momentos a conviver, nos dormimos juntos, índio, agricultor familiar 
e assessores né, estarmos lá em Pelotas participando de um evento da 
EMBRAPA, estávamos todo num quarto, dormindo, comendo junto, (...), rindo, e 
eu acho que isso é muito rico, cria uma amizade, um respeito, e a AGABIO 
conseguiu harmonizar, não vejo nas mulheres um preconceito com índio, um 
racismo, uma postura de exclusão, vejo respeito, tivemos vários momentos que 
a EMATER nos assessorou com a questão de culinária e alimentos, foi muito 
bonito ver, numa cozinha experimental, numa casa de agricultora alemã, de 
descendência alemã, as índias ali participando juntas, valorizando também as 
expressões , aprendendo, eu acredito que foi um aprendizado horizontal (...) 
(Informante Feijão preto antigo). 
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Figura 46 - Famílias indígenas participando do IV Seminário de Agrobiodiversidade e 
Segurança Alimentar. 

 

 
 
Fonte: AGABIO (2017). 
 

3.2.6 Fundação Banco do Brasil 

 

A Fundação Banco do Brasil (FBB)16 reconhecidamente apóia projetos para o 

desenvolvimento socioambiental de grupos e regiões. A AGABIO teve aprovado o seu 

Projeto Juventude Rural RS 12, que iniciou sua execução em 2016 é realizado em 

parceria com a AGABIO, Fundação Banco do Brasil e Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES). Tempor objetivo geral  fortalecer a produção de base 

agroecológica, a agroindústria artesanal e a economia solidária, através do consumo 

consciente, promovendo a autonomia sócio econômica, principalmente dos e das 

jovens e mulheres da Associação.  

Com recursos do projeto, foi construído o espaço físico do moinho colonial 

(Figura 47), que possibilitará o processamento dos alimentos produzidos pelas famílias 

guardiãs. 

                                            
16 Fundação Banco do Brasil(FBB) – para conhecer mais sobre a FBB, acessar: www.fbb.org.br. 
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Figura 47 - Moinho Colonial da AGABIO. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

Também foram adquiridos equipamentos para melhor estruturar as propriedades, 

como batedores de melado, sovadeiras elétricas, plantadeiras (Figura 48) e 

descascador de Arroz. 

 

Figura 48 - Entrega de plantadeiras. 

 

 
 
Fonte: Arquivo AGABIO (2016). 
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O projeto também adquiriu duas tendas para a realização da Feira da 

Agrobiodiversidade, que ocorre mensalmente (Figura 49). 

 

Figura 49 - Tendas da feira mensal. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

O projeto ainda proporcionou a aquisição de 14 notebooks para os jovens filhos 

dos guardiões, para possibilitar a inclusão digital dos mesmos; juntamente com os 

computadores, está previsto o acesso à internet e a formação em Comunicação 

comunitária, informática e usos da internet que está em curso (Figura 50). 
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Figura 50 - Curso de comunicação para os jovens. 

 

 
 
Fonte: Arquivo AGABIO (2017). 
 

O projeto ainda está em execução e a coordenação está tentando viabilizar uma 

torre de acesso à internet em duas comunidades, que beneficiará, além das quatro 

famílias de guardiões residentes, mais trinta famílias da comunidade. Essa ação 

demonstra o papel social que cumpre esse tipo de ação, pois ela não se encerra em si, 

mas propicia uma ação em rede, beneficiando mais famílias.  

  

3.3 AS DINÂMICAS DE MEDIAÇÃO E AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS– sujeitos e 

afetos 

 

Neste contexto temos os mediadores de políticas públicas, que como aborda 

Muller (2005, apud GRISA,2012) estes tem a capacidade de ligar dois espaços de ação 

e de produção de sentidos diferentes, o global e o setorial, construindo o referencial da 

política pública. Estes mediadores são os responsáveis por tornar inteligível aos demais 



 

100 

 

 

atores a relação global/setorial, assim como por traduzir essa relação em ações 

concretas, em normas e critérios de intervenção pública (GRISA, 2012). 

A partir desta articulação proporcionada pelas políticas públicas e mediações 

sociais, que se fez possível que mais instituições se aproximassem e também 

colaborassem neste processo. 

Nessa trajetória das Guardiãs e dos Guardiões, muitas pessoas e organizações 

fizeram parte, contribuindo cada uma à sua maneira e em seu momento histórico. 

Essas dinâmicas de interação e participação ocorreram com a participação de 

mediadores ao longo desses processos, que em sua maioria puderam evoluir para 

ações concretas junto a diferentes instituições, devido à mediação social existente. 

De acordo com Neves (2008), os mediadores articulam fragmentos de 

significados produzidos em contextos diferentes, escutam demandas, apoiam-nas, 

legitimam-nas ou as condenam.  

Neste processo de articulação os sujeitos sociais, além de seres políticos são 

seres afetivos. A relação com as sementes crioulas despertam e estimulam processos 

afetivos, pela sua simbologia. 

As sementes são memória, cultura, identidade, e também afeto, não se pode 

medir sentimentos, mas o que nos move enquanto humanos, seres sociais que nos 

inserimos em diversos espaços de construção social, seja profissionalmente ou mesmo 

voluntariamente, o afeto.  

Segundo Spinoza (2014), o afeto pode ser compreendido como as afecções do 

corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou 

refreada, e, ao mesmo tempo, as idéias dessas afecções. É importante entender o 

quanto somos movidos pelo que sentimos e acreditamos. 

Assim como afirma Safatle (2015, p. 17), talvez precisemos partir da constatação 

de que sociedades são, em seu nível mais fundamental, circuitos de afetos. 

Em Tenente Portela/RS, este afeto gerou ação política, o que mostra como 

pessoas envolvidas em projetos políticos podem transformar suas realidades.  

Foram tantas falas que demonstravam o comprometimento político, social e 

afetivo com as propostas da AGABIO. Estas falas são de informantes-chave de 

diferentes organizações, que demonstram que mais que possa existir uma política 
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pública, o agir humano fez toda a diferença, e a fala de um informante-chave mostra 

isso:  

 

(...) semente é vida né, tem que continuar, temos que continuar trabalhando, 
por que eu acredito nisso, e aí quem não acredita não da tanto apoio (...) 
(Informante-chave Feijão carioca). 

 

Em muitas ocasiões somente a existência da política publica, ou mesmo de um 

edital para um projeto social não caracteriza que o mesmo possa ser acessado, muitas 

vezes o que faz a diferença é o envolvimento, o comprometimento, o quanto de afeto 

cadaindivíduo tem com a proposta em questão. 

A fala de várias famílias em relação ao mediador que tornou muitas ações 

possíveis, em primeiro momentoparecia transmitir uma relação de dependência, mas se 

assim fosse, sua saída teria causado o fim das ações, o que não se observou, ao 

contrario, só demonstrou que seu trabalho possibilitou o empoderamento E aautonomia 

das famílias, para que as mesmas pudessem seguir em frente com seus projetos. 

O que podemos afirmar neste processo de resgate e de fortalecimento da 

agrobiodiversidade em Tenente Portela é que somente foi possível pela existência de 

uma mediação social, pessoas que se envolveram materialmente e simbolicamente no 

projeto. Mesmo que tenhamos as estruturas frias e impessoais das Instituições, as 

pessoas, foram e são estas que fazem a real diferença onde estão. 
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4 SEMENTES CRIOULAS E SOBERANIA ALIMENTAR 

 

As sementes crioulas e a soberania alimentar são conceitos que se entrelaçam, 

pois se mantemos/preservamos as sementes crioulas, promovemos a soberania 

alimentar, e não temos soberania alimentar sem sementes. Aparentemente, se 

configura uma relação simples, mas ela se mostra extremamente complexa, pois está 

alicerçada em relações socioculturais e também políticas.  

 

4.1 ENTRELAÇANDO CONCEITOS 

 

Segundo o Convênio sobre a Diversidade Biológica (CDB, 2014), a 

diversidade biológica agrícola ou agrobiodiversidade inclui todos os componentes da 

diversidade biológica pertinentes à produção agrícola, considerando a produção de 

alimentos, o sustento dos meios de vida e a conservação do hábitat dos ecossistemas 

agrícolas.  

As sementes crioulas ou variedades locais constituem um material genético 

altamente adaptado aos locais onde são mantidas, sendo assim consideradas 

essenciais para a autonomia e desenvolvimento sustentável da agricultura camponesa 

e para a soberania alimentar, pois incluem as principais espécies da alimentação 

humana (STELLA; KAGEYAMA; NODARI, 2004.).  

Esses materiais genéticos podem ser denominados de diversas formas, de 

acordo com sua história e características. São chamadas de variedades tradicionais, 

aquelas que são manejadas em um mesmo ecossistema a pelo menos três gerações, 

tempo o qual são incorporados valores históricos, e passam a fazer parte das tradições 

locais, importante entender que essa ação continuada pode ser familiar ou um processo 

coletivo na comunidade.As variedades tradicionais antigas abrangem um período mais 

longo de uso, mais de dez gerações familiares, e estão principalmente nos centros 

primários e secundários de origem. Variedades locais, são as que estão sob o manejo 

contínuo dos agricultores e agricultoras, e se considera que ao menos cinco ciclos de 

cultivo são necessários para considerar uma variedade local 

(MACHADO;SANTILLI;MAGALHÃES, 2008). 
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As variedades crioulas são um termo utilizado para designar variedades 

tradicionais, e variedades locais em algumas situações e caracterizam-se por sua 

constante adaptação ao meio e às técnicas de manejo adotadas pelos agricultores, 

razão pela qual garantem aos agricultores maior autonomia em relação a insumos 

externos à propriedade (MACHADO;SANTILLI;MAGALHÃES, 2008). 

De acordo com Nodari e Guerra (2015) as características das variedades 

crioulas permitem o seu uso potencial para a produção sustentável de elementos 

essenciais para a humanidade, tais como alimentos, fibras e medicamentos, entre 

outros. 

As sementes ocupam um lugar singular na cadeia alimentar, pois representam a 

reprodução do sistema agrícola; assim, os processos de industrialização das sementes 

implicam um deslocamento da função de reprodução agrícola do campo até a indústria, 

tornando os agricultores altamente dependentes (COLLADO, 2013). Ao longo do 

tempo, as sementes coevoluíram com as comunidades camponesas e tradicionais, que 

adaptaram suas espécies aos agroecossistemas onde estavam inseridas, e sendo os 

seus usuários chamados, ao longo do tempo, de guardiões e guardiãs de sementes. 

Eles imprimiram seus saberes às praticas de conservação desse importante material 

genético, que representam mais que sua possibilidade de reprodução, mas sobretudo 

símbolos de resistência e saberes.  

A AGABIO desde seu início teve suas ações fundamentadas na busca da 

soberania alimentar, através do uso da agrobiodiversidade, como fica claro nas falas de 

seus associados, e também na forma que se comunicam com os consumidores, através 

de seus materiais de divulgação (Figura 51). 

A relação entre soberania alimentar e sementes torna-se evidente considerando 

o que é afirmado por Shiva (2013): 

 

(...) se você não tem soberania com as sementes, lá onde o cultivo começa, 
então como você poderia ter soberania alimentar? Se você não pode decidir por 
cultivar a biodiversidade que você deseja para si, para a nutrição adequada dos 
seus filhos, e tudo o que você pode cultivar é soja, então onde está a soberania 
alimentar? Então, a soberania alimentar tem de ser o começo (...).  
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Figura 51 – Folder do Projeto Redescobrindo e valorizando a alimentação a partir da 
agrobiodiversidade 

 

 
 
Fonte: Folder de divulgação (2013). 

 

Nesse sentido, a prática do resgate e conservação de sementes realizada pelos 

guardiões e guardiãs é uma das principais estratégias para garantir a segurança e a 

soberania alimentar.  
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De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) a 

segurança alimentar e nutricional (SAN) significa: 

 

(...) a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 
a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 
econômica e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004). 

 

Autores como Maluf e Menezes (2000, p. 4) abordam que a segurança alimentar 

e nutricional pode ser entendida como 

 

(...) a garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente e de modo permanente, com base em práticas 
alimentares saudáveis e respeitando as características culturais de cada povo, 
manifestadas no ato de se alimentar. 

 

Se faz importante ressaltar que existem também dois princípios que estão 

estreitamente conectados com a segurança alimentar e nutricional, e que dialogam no 

sentido da construção de um arcabouço sólido quando pensamos na relação existente 

entre a as sementes crioulas e a SAN, que são o Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) e a Soberania Alimentar, o DHAA possui duas dimensões que são: 

 

(...) o direito de estar livre da fome e o direito à alimentação adequada. A 
realização destas duas dimensões é de crucial importância para a fruição de 
todos os direitos humanos. Os principais conceitos empregados na definição de 
Direito Humano à Alimentação Adequada são disponibilidade de alimentos, 
adequação, acessibilidade e estabilidade do acesso a alimentos produzidos e 
consumidos de forma soberana, sustentável, digna e emancipatória (CONSEA, 
2017). 

 

O conceito de soberania alimentar foi introduzido em 1996, pela Via Campesina, 

no contexto da Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA), realizada em Roma pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) (STEDILE, 

2010).  

De acordo com Desmarais (2007, apud VIEIRA, 2010, p. 26), o conceito de 

soberania alimentar surgiu em contraposição à idéia de segurança alimentar defendida 

pela FAO e por ONGs internacionais, segundo a qual deveria ser produzido em cada 
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país uma quantidade suficiente de alimentos e esta alimentação básica deveria estar à 

disposição de todos os indivíduos. 

Por Soberania Alimentar entendemos: 

 

(...) o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o 
direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e média 
produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos 
camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de 
comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha 
um papel fundamental […]. A soberania alimentar é a via para se erradicar a 
fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e sustentável 
para todos os povos.” (Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, Havana, 
2001). 

 

O conceito de Soberania Alimentar é amplo e pode integrar distintas dimensões, 

"econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais, relacionadas: ao direito de 

acesso ao alimento; à produção e oferta de produtos alimentares; à qualidade sanitária 

e nutricional dos alimentos; à conservação e controle da base genética do sistema 

alimentar; às relações comerciais que se estabelecem em torno do alimento, em todos 

os níveis." (MEIRELLES, 2004, p.11) 

Neste estudo, destaca-se o conceito de soberania alimentar, e não somente o de 

segurança alimentar, entendendo que são conceitos que estão em disputa política. 

Mesmo que o conceito de segurança alimentar tenha evoluído muito no sentido de 

incorporar os alimentos orgânicos e a agricultura familiar, entre outras questões, ainda 

acredito que existam lacunas, e como a abordagem deste estudo é no âmbito da 

autonomia e independência das famílias camponesas, a soberania alimentar é o que se 

busca.  

Considerando ainda o exposto por Altieri (2010), de que conceito emergente de 

soberania alimentar enfatiza o acesso dos agricultores à terra, às sementes e à água, 

enfocando a autonomia local, os mercados locais, os ciclos locais de consumo e de 

produção local, a soberania energética e tecnológica e as redes de agricultor a 

agricultor, a utilização deste conceito vai ao encontro do que a AGABIO tem buscado e 

desenvolvido. 

A falta da soberania alimentar também implica a perda da identidade culinária, 

pois faz com que os povos consumam alimentos impostos pelo mercado (SILIPRANDI, 
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2014). Essa imposição pelo mercado é preocupante, se entendermos a alimentação 

como ato simbólico, cultural e mesmo político, para referendar Louzada (2014), que 

afirma que comer é um ato político, pois quando comemos influenciamos nossa saúde, 

nosso bem-estar, nossa relação com as outras pessoas, nossa relação com o meio 

ambiente e o sistema alimentar.  

A alimentação é condição de vida, como afirma Candido (2010, p.33):  

 

(...) os meios de subsistências de um grupo não podem ser compreendidos 
separadamente do conjunto das “reações culturais, desenvolvidas sob o 
estímulo das “necessidades básicas. Em nenhuma outra parte, vemos isto 
melhor que na alimentação, que é recurso vital por excelência.  

 

Os alimentos e sua forma de preparo estão ligados à forma com que nos 

relacionamos com o mundo, em um modelo que simplifica os processos da natureza e 

também impacta a forma de nos alimentarmos. Os alimentos são representações 

simbólicas, e, como destaca Mauss (2003), esses símbolos servem para explicar 

elementos importantes dos mitos, dos ritos e crenças que compõem uma cultura. Nesse 

contexto, entendemos a cultura a partir do que Kuper (2002) expõe, como uma questão 

de ideias e valores, uma atitude mental coletiva, expressa por meio de símbolos. Kuper 

(2002) dialoga sem uma constituição dicotômica com o conceito de cultura de Geertz 

(1989), que também afirma que a cultura é a expressão do comportamento humano, 

visto por ele como ação simbólica e pública, localizada na mente e no coração dos 

homens, sendo assim dotada de sentidos e criadora de identidades.  

Dito isto, podemos entender que, como afirma Giddens (2005), os alimentos são 

utilizados como construtores de identidades, e também, segundo Castells (1996), 

construtores de significados, com base em atributos culturais que prevalecem sobre 

outras fontes de significados. Esses atributos culturais e identitários, conjunto de 

conhecimentos desenvolvidos pelos guardiões, é um arcabouço de saberes que estão 

ligados à lógica de reprodução camponesa, que mesmo dentro de um processo de 

modernização ainda guarda consigo a relação com o manejo tradicional histórico da 

conservação de sementes e dos alimentos.  

A conservação e resgate de sementes crioulas faz parte do cotidiano dos 

camponeses e populações tradicionais, que mesmo com a modernização da agricultura 
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seguem resistindo e mantendo seu cultivo, não só por uma questão de autonomia 

produtiva e alimentar, mas também por que as mesmas fazem parte de sua história de 

vida, são símbolos de resistência e representam sua identidade perante um modelo 

modernizante.  

Quando afirmarmos que as sementes crioulas são um símbolo de resistência, 

significa resistência a apropriação privada da geração, reprodução e distribuição de 

sementes híbridas e transgênicas por empresas multinacionais, que desta maneira 

conseguem o controle direto da oferta de insumos, a determinação da oferta de 

matéria-prima para a agroindústria, conseguindo desta maneira um controle efetivo da 

oferta de produtos para o abastecimento alimentar, onde podem delimitar o tipo, 

volume, diversidade, periodicidade e a qualidade dos alimentos que serão 

disponibilizados a população (CARVALHO, 2003). 

São resistências a um modelo de alimentação que é extremamente nefasto em 

todos os sentidos, da preservação da agrobiodiversidade, da saúde, da cultura 

alimentar, da inclusão de uma cultura alimentar que não é nossa. 

 

4.2 GUARDANDO O PASSADO PARA PRESERVAR O FUTURO 

 

O oficio de guardar o futuro é o bem maior que os guardiões e guardiãs fazem 

por nós, guardando o nosso futuro. Além de guardar sementes, guardam memórias, 

lembranças, nos dizem quem somos, de onde viemos, e para onde podemos ir.  

Parece filosófico demais, em um tempo em que falar de passado, de sementes 

antigas, pode parecer antiquado, ultrapassado, pois vivemos em uma sociedade de 

consumo na qual tudo que não é lançamento é obsoleto. Não é nenhum problema 

puramente filosófico, pois guardar nosso futuro é de fundamental importância, pois as 

sementes são o que nos alimentam, e quem as controla, controla nossas vidas. Na 

verdade, ao refletir sobre o consumo e o consumismo, Baumann (2008) nos faz 

entender que o que fica obsoleto na verdade é produzido para ser obsoleto, a cultura 

consumista é produzida para ser efêmera e individualista. Como consequência tudo à 

nossa volta, inclusive nós mesmos, vira mercadoria. 
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As sementes crioulas, portanto, representam uma resistência à sociedade de 

consumo analisada por Baumann (2008). Nesse contexto, a ação realizada pelos 

guardiões e guardiãs é condição necessária para a manutenção da soberania 

alimentar, pois essas sementes são sagradas e geradoras de vida, reafirmando o que 

fala Shiva (2012), que a semente contém vida e centraliza a reprodução da cultura da 

vida.Para Bevilaquaet. al. (2014), os guardiões são agricultores que possuem sementes 

crioulas de diferentes espécies e que as mantêm por processo de multiplicação através 

do tempo, com ou sem seleção artificial. 

Olanda (2015, p. 92) nos fala da família guardiã: 

 

A condição, de família guardiã de sementes crioulas se materializa no seu ato 
de produzir, manter e usar as sementes crioulas, como recriação de um saber 
fazer. E, em mesmo grau de importância, se consideram as relações de 
reciprocidade, que mantêm as sementes crioulas em circulação e de 
propriedade coletiva. Um necessitando do outro. 

 

Mas para os guardiões, qual é o significado? Qual o sentido de ser um guardião? 

Segundo um dos agricultores da AGABIO: 

 

ser um guardião, (...) é conservar a cultura, a cultura das sementes, no caso, 
pra não perder,  como é que eu vou dizer assim, a cultura, aquilo que a gente 
seguiu desde quando nasceu, aquela planta, e não quer perder, como diz o 
outro, não quer perder o sobrenome, nem o nome né também, então é assim 
né, conserva, preserva, que não termina (Agricultor Milho caiano amarelo). 
 

Outra agricultura também diz: 

 

(...) eu acho que é muito bom, por que é um resgate, uma continuidade de tu 
preservar aquilo que veio lá dos avós, dos pai assim foi né, e tu tem a tua 
semente crioula, pra não precisar ta comprando, tu só na transgenia por que 
não tem como tu , aquilo lá não tem nada, como diz o outro, de bom (...) 
(Agricultora Batata doce roxa). 
 

Com relação ao sentido coletivo a que Olanda se refere, podemos verificar a fala 

de outro agricultor: 

 

Acho que é cultivar, cuidar pra não perder a semente e ter para os outros 
também, por que se eu perder a semente e tem o outro que trabalha também 
eu posso requisitar a semente né. e eu também se eu guardar aqui, se perder 
eu tenho a semente (Agricultor Milho bico de ouro). 

 



 

110 

 

 

Essas afirmações ilustram que o ato de preservar está conectado com mais 

elementos do que somente o de “guardar’ algo, mas sim tem conexões, relações 

afetivas, que trazem a importância das sementes crioulas na construção da identidade 

de ser camponês/camponesa. 

 

4.3 DA ROÇA AO FOGÃO 

 

Quando falamos na soberania alimentar como base e sua relação com as 

sementes crioulas, o que se pretende explicitar é a importância da AGABIO para o 

fortalecimento da soberania alimentar, as ações desenvolvidas pela associação, seus 

seminários, reuniões, e mesmo visitas em outros espaços de trocas de sementes. 

Essas ações permitiram que as famílias introduzissem outros cultivos crioulos em suas 

propriedades, trazendo não somente uma semente, mas a sua história, como bem 

relatam as famílias entrevistadas, sobre as trocas de receitas culinárias, além da 

introdução de novas espécies e variedades. 

Nos espaços de formação sobre alimentação, que foram possíveis através dos 

projetos sociais, as guardiãs realizavam e partilhavam receitas culinárias que fazem 

parte da história de cada uma, como pode ser visto na Figura 52,que mostra o preparo 

da de rosca de polvilho, receita que a mãe de umas das guardiãs fazia.  
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Figura 52 - Oficina culinária - roscas de polvilho. 

 

 
 

Fonte: AGABIO (2013)  
 

Para entendermos as relações de identidade e significados comuns, existentes 

entre as guardiãs e guardiões, é necessário entrarmos na vida cotidiana, que, segundo 

Lefebvre (1991), é ponto de partida para decifrarmos sociologicamente o possível. Para 

essa compreensão, faz-se necessário nos remetermos ao cotidiano dos indivíduos, 

entendendo-o a partir do que nos coloca o autor referido (1991, p. 31): 

 

O cotidiano é o humilde e o sólido, aquele que vai por si mesmo, aquilo cujas 

partes e fragmentos se encadeiam num emprego de tempo. E isso sem que o 

interessado tenha que examinar as articulações dessas partes. É, portanto, 

aquilo que não tem data. É o insignificante(aparentemente)[..] 

 

É nesse cotidiano que os indivíduos constroem sua história e se relacionam. 

Essas relações estão carregadas de significados, sejam as relações com o outro, com a 

natureza ou com as coisas que fazem parte da sua vida concreta. 
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Na complexa tessitura de relações sociais, a vida vai se constituindo de 

símbolos, que contribuem ou constituem, não sozinhos, sociabilidades que impactam a 

vida em sua forma mais simples no cotidiano.  

Essas relações de sociabilidades são construídas no processo histórico cultural 

das comunidades, no local, tendo como pano de fundo o espaço social. Como afirma 

Martins (2013, p.117), “é no âmbito local que a história é vivida, e é onde, pois, que tem 

sentido para o sujeito na História.” 

Nesse âmbito, faz sentido entendermos as relações entre a preservação da 

agrobiodiversidade crioula e a soberania alimentar, assim como as relações simbólicas 

e culturais envolvidas da produção até o consumo. 

 A comida também é símbolo: comer é um ato simbólico, carregado de sentidos, 

está relacionado à cultura, aos modos de vida. Como afirma Amon e Menasche (2008, 

p.15): 

 

O caldo básico da relação entre comida e memória é a cultura. De modo 
particular – em comparação às formas de satisfação de outras necessidades 
biológicas naturais à espécie humana –, a alimentação demanda atividades de 
seleção e combinação (de ingredientes, modos de preparo, costumes de 
ingestão, formas de descarte etc.), que manifestam escolhas que uma co-
munidade faz, concepções que um grupo social tem e, assim, expressam uma 
cultura. O quê se come, com quem se come, quando, como e onde se come, 
são definidos na cultura. 

  

Considerando que a comida pode afetar emocionalmente de uma forma positiva, 

tendo a possibilidade de modificar nosso estado de espírito, ela também se coloca 

como expressão política e antropológica, geradora de identidades coletivas, uma 

linguagem que expressa uma visão do mundo.  

A cultura alimentar pode ser expressa através dessas práticas de preservação da 

agrobiodiversidade crioula. Como exemplo, resgatando uma cultivar de mandioca, é 

possível fazer com ela o polvilho, que tem seu processo de saber fazer também 

alicerçado em práticas históricas, para depois confeccionar uma deliciosa rosca de 

polvilho.Podemos visualizar esse preparo na Figura 52, em que uma guardiã está 

produzindo suas roscas de polvilho com receita de sua mãe, que serão comercializadas 

na Feira da Agrobiodiversidade. Esses alimentos, que serão compartilhados, além de 

seu valor nutricional, têm valor simbólico. 
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Figura 52 - Agricultora guardiã fazendo rosca de polvilho no forno de barro. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

 Nesse sentido, a preservação da agrobiodiversidade através da alimentação tem 

papel fundamental em um contexto societário em que o ser humano moderno está 

separado da natureza, e nesse emaranhado de relações sociais, a alimentação se 

coloca como constituidora de identidades que constituem uma sociedade.  

 

4.4 CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO – A FEIRA COMO ESPAÇO DE 
TROCA  
 

Quando se pensa em comercialização, nos vêm em mente às relações frias de 

consumo; mas quando nos reportamos às feiras, isso tem outro olhar e vivência. As 

feiras, consideradas como circuitos curtos de comercialização, aproximam quem produz 

de quem consome, transformando relações que antes eram mediadas somente pelo 

dinheiro em relações de troca, de reciprocidade. 

Os circuitos curtos de comercialização podem ser entendidos a partir do exposto 

por Ploeg (2008), como responsáveis pela produção, pela distribuição e pelo consumo 
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de alimentos produzidos em tempo e distância menores, aproximando produção e 

consumo, tornando possíveis novas relações de mercado, interconectadas com o local 

e as suas especificidades. 

De acordo com Viegas (2016) os circuitos curtos de comercialização estão 

inseridos na construção de processos mais autônomos de produção, comercialização e 

de consumo, inseridos em ambiente e culturas locais, fortalecendo as relações sociais 

entre agricultores e consumidores. 

Segundo Sabourin (2012), a venda direta nas feiras locais e agroecológicas,as 

quais são exemplos de mercados de proximidade, gera laços e produz sociabilidades a 

partir da relação direta entre produtor e consumidor. Isso pode ser verificado no caso da 

AGABIO, em que a ideia de realizar a feira surge dos consumidores, que, quando 

participavam da Mostra da Agrobiodiversidade, pediam que esses produtos fossem 

ofertados com mais regularidade e não somente uma vez ao ano, que é a 

periodiocidade de realização da mostra.  

Essa reação dos consumidores, em fazer o pedido aos agricultores para a 

realização de uma feira com maior periodicidade está alicerçada no que podemos 

chamar de consumo responsável , onde o consumo responsável é aquele em que se 

consideram os valores, as condições de trabalho e ecológicas em que um produto ou 

serviço é elaborado, bem como o impacto social e ambiental de sua comercialização e 

consumo, supõe ser consciente sobre os nossos hábitos e tem uma atitude reflexiva 

perante o mundo que vivemos (MAULEON e RIVERA, 2009). 

Como afirmam Mauleon e Rivera (2009, p. 55) é mediante este consumo que se 

integram nossas valorações no ato de consumo de maneira que o que compramos seja 

coerente com o que pensamos. 

A partir então deste pedido e da organização da AGABIO, em dezembro de 

2015, este desejo se tornou realidade, e foi inaugurada a feira da agrobiodiversidade 

(Figura 53). 
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Figura 53 - Flyer de divulgação da feira. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2015). 
 

Cabe ressaltar que nem todas as famílias da Associação participam da feira; isso 

acontece por inúmeras questões, que vão desde dificuldade de transporte até não 

terem produtos excedentes, pois consomem e dividem com a família (filhos que residem 

fora) o que produzem. Existem mais famílias que participam da feira, mas que não 

foram entrevistadas; das 10 famílias entrevistas, 7 participam da feira, 3 famílias não 

participam.  

Outra questão abordada foi quem da família vai à feira. Em todas as famílias, as 

mulheres participam, muitas vezes o casal e o filho; isso demonstra que a participação 

na feira é um interesse coletivo da família. 

Sobre os produtos comercializados, pode-se verificar uma grande diversidade; 

porém, o que é comercializado são os excedentes,daquilo que é consumido pelas 

famílias. Essa diversidade pode ser observada no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Alimentos comercializados na Feira. 

 

Grupo Itens  

Hortaliças 

 Alface, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, 
chuchu, couve, couve-flor, couve-manteiga, 
moranga, pepino, pimentão, rabanete, repolho, 
rúcula, salsa e cebolinha (tempero verde), tomate, 
vagem. 

Frutas  Bergamota, butiá, caqui, laranja, maça, morango, 
pêssego, mamão, abacate, jaboticaba, butiá.  

Cereais, pães, massas e 
tubérculos 

arroz branco, arroz sequeiro, batata-doce, batata 
cará moela, batata-cará, bolacha caseira, cuca 
colonial, mandioca, milho verde, moranga, moranga 
cabotia, pão de abóbora, pão de milho, pão 
misturado, pão de queijo, rosca de polvilho, farinha 
de milho, canjica. 

Carnes e ovos Ovos (levam galinhas, mas entregam nas 
residências), banha.  

Leguminosas Feijão amendoim, feijão preto, feijão variedades 
Processados e industrializados Doce de frutas, doce de leite 
Açúcares e doces Açúcar mascavo, mel, melado.  
 
Fonte: Autora (2017). 

 

As famílias não tem uma organização produtiva para a feira, ou seja, não há um 

plantio sazonal e escalonado para esta demanda, elas levam os produtos que tem em 

excedente, como seus cultivos são muito biodiversos garantem a diversidade e uma 

oferta regular de muitos produtos. 

A feira é mais que um espaço de comercialização, é um espaço de trocas, de 

encontros, como pode ser melhor explicitado na fala de um dos guardiões: 

 

(...) importância da feira um pouco que tem aquele dinheiro cada vez que tu 
vem ali, tu tem aqueles troquinho pra aumentar mais a renda em casa, e da 
família. Pra associação é manterem as famílias, por que se não fosse isso aí eu 
acho que nóis ia perder mais gente,(...) uma forma de se unir, de conversa, que 
tem problema, que tu tem que o outro tem, troca de uma coisa, pega de outro a 
semente, e (...) é alegria,  as mulher, as principal que vem, quando chega 
aquele dia é a alegria dela, chega naquele dia, bah quantos dias faz(Agricultor 
Milho caiano pintado). 

 

A importância desse espaço, que vai além da comercialização, pode ser vista nos 

rostos dos próprios feirantes/guardiões, como mostra a Figura 54. 
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Figura 54 - Guardiões e consumidores em uma das Feiras mensais. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 
 

Segundo Darolt, Lamine, Brademburg (2013, p. 11) a feira constitui espaço 

social, cultural e educativo, que promove a diversidade, resgata valores e crenças e 

possibilita a troca de informações sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Essa 

proximidade promove outras relações, que contribuem na valorização da 

agrobiodiversidade e, consequentemente, da diversificação alimentar (DAROLT; 

LAMINE; BRADEMBURG, 2013). 

Sobre a importância da feira, os guardiões relatam que a mesma valoriza o 

grupo, além de ser um espaço de comercialização do excedente: 

 

(...) da feira nós participemos no caso assim, valorizar o grupo, e a outra , pra 
nois, vende o excedente que é o alimento saudável, no caso, (...) nós vende o 
diferencial, que é a qualidade né, a qualidade do alimento, e é um dinheiro a 
mais que a gente tem na propriedade, (..) é divulgar aquilo que é bom, que tem 
famílias ainda que preservam o que é bom, e leva lá e oferece pra outra família 
por exemplo, não é como muitos fazem, no caso, que tem esses verdureiro no 
caso, vende a verdura, mas a horta dele é separada daquele que ele vende, 
nós não, nos vendemo aquilo que nós também consumimo, então esse é o 
diferencial também, e isso que também nós divulga o grupo, a AGABIO,  a 
importância da feira é nos coloca o nosso produto, se não nóis ia faze o que 
dele, o excedente (Agricultor Milho caiano amarelo). 
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Podemos verificar as relações existentes nas feiras mediante a fala desses 

guardiões, reforçando que não é somente um espaço de comercialização, mas é 

também um espaço de trocas, de saberes e de afetos. São relações de reciprocidade e 

isso não tem um valor monetário, mas é de uma grande importância para a construção 

das relações entre as famílias de agricultores e consumidores, como também para o 

fortalecimento de sua identidade camponesa, bem como uma fonte de motivação 

constante para o seu ofício e suas práticas (Figura 55). 

 

Figura 55 - Consumidores da feira. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 
 

A feira possibilita outras formas de relação; não que não existam as relações de 

mercado, mas surgem outras formas, como mostra Sabourin (2011), sobre a teoria da 

reciprocidade: 

 

(...) procura outra leitura das relações econômicas e sociais que aquela por 
meio unicamente do principio da troca e, portanto, abre propostas alternativas 
de economia humana em matéria de desenvolvimento, a partir de outra lógica 
social e econômica.  

 
As relações de reciprocidade engajam o ser humano (indivíduo ou grupo) na sua 

totalidade, tanto do ponto de vista material como simbólico e social (SABOURIN, 2008). 
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Esse mesmo autor (2011, p.31), baseado nas ideias aristotélicas, comenta que “as 

relações de reciprocidade estruturadas sob uma forma simétrica são aquelas que 

geram valores afetivos e éticos [...]”; por isso, faz-se importante a análise da 

reciprocidade para compreensão das relações estabelecidas no cotidiano. 

 Os espaços da feira são importantes para o fortalecimento da relação entre as 

próprias famílias, como pode ser explicitado na fala de uma agricultora sobre o dia de 

feira: 

 
(...) amendoim, de tudo né, mandioca descascada, meh não tem que chega né, 
por causa disso a gente diz, tu querendo óia, não podemo se queixa de fazer 
feira, não podemo se queixa, (...) também tomemochimarraõ, conversemo, 
tomemo chimarrão, contemo causo (...)(Agricultora Batata doce casca 
vermelha). 

 

Outra família também reforça a importância financeira de participar, além da 

valorização que sentem ao estarem na feira: 

 
ele: mas é pra vender os produtos, pra .... 
ela: fazer dinheiro (risos) 
ele: pra se encontrar também é bom 
ela: nós tem pouco, tem pouca coisa, sempre tem 
ele: é pouca coisa e é interessante  
ela: (..) fazer uns troquinho 
ele: e é bom que as pessoa também vem lá comprar, produto, e valoriza 
também os produtos da gente a gente se sente valorizado, que eles vem 
comprar, isso é bom, a feira (Agricultor Milho bico-de-ouro e agricultora Batata 
doce amarela). 

 

Baseadas nas relações de reciprocidade, podemos verificar esses valores éticos, 

a preocupação e a responsabilidade sobre o que se produz e comercializa, conforme o 

relato de um dos guardiões:  

 

(...) o problema era assim, que começou a entrar esses transgênico, e dai o 
pessoal começaram a se preocupar da saúde, primeira coisa né, comendo 
aquilo que tu não sabe o que que era, da onde vinha , o que que era né, as 
radio, as TV avisam que tinha que ter uma explicação na embalagem, o que era 
aquilo, o que era isso, mas tu ia no mercado não tinha, tudo era uma coisa só, 
inclusive , desde a farinha de milho, aqui o próprio mercado nosso maior aqui, 
veio comprar farinha de milho do meu milho que eu tinha, e não comia daquela 
que ele tinha no mercado, então por um motivo, ai que ta a historia, então se eu 
não quero pra mim, eu não desejo pros outros (...) (Agricultor Milho caiano 
pintado). 
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As relações diferenciadas que ocorrem nesses espaços de feiras podem ser 

observadas por consumidores, como relata um informante-chave: 

 

(...) e a satisfação que eu observo nas feiras, a gente vê a satisfação do cara 
pegar uma moranga Bah "convidar minha filha , fazer uma janta lá em casa pra 
comer esta moranga aqui", né, um feijãozinho, "bah este feijãozinho aqui meu 
pai produzia um tempo atrás e eu vou fazer uma feijoada e vou convidar a 
minha filha ", ou tô recebendo uma visita e pego aquele frango caipira, e pô, 
faze aquela galinhada lá né, com frango caipira, por que eu to acostumado a 
fazer coxa e sobre coxa e quero fazer uma galinhada , vai chegar meu vizinho 
lá, eu quero fazer uma galinhada, tem aniversario da minha mulher, do pai , do 
meu irmão, de um filho, não sei o que, fazer uma galinhada, e isso dai a gente 
vê brilhar os olhos do nosso, nossos feirante, por que ele vê, que não é o fato 
só de estar entregando uma carne pro cara, mas o passo seguinte é aquele 
produto ser consumido por pessoas diferente que criem esse laço familiar , por 
que uma coisa é quem trabalha com papel, algo morto, outra coisa é tu entregar 
o alimento, isso tem um diferencial , a questão da subsistência, a questão da 
necessidade, do alimento, então tem varias situações que são gratificantes e 
que eu vejo assim, que quem produz o alimento, ele as vezes no dia-a-dia, no 
cotidiano, ele não se dá conta, mas na oportunidade que ele tem de 
comercializar e de ver brilhar os olhos e o comentário daquele alimento vais ser 
servido desta forma, daquela forma, em que momento, ele vai dizer pô, eu 
tenho importância neste processo, não e simplesmente vir entregar um kg de 
mandioca na cidade (...) (Informante Feijão cavalo). 
 

Uma das famílias fala da importância da feira, relacionando essa importância à 

qualidade dos alimentos comercializados, fortalecendo dessa maneira a soberania 

alimentar:  

 

ele: uma das importância é por que o pessoal  vem atrás pra vê o que tem pra 
vende e , outras coisa, vamo dize, que vão compra aquilo e aquilo e também 
por que é tirado da roça meio na hora assim, tirado e também, não pelo menos, 
com nada de agrotóxico 
ela; veneno né, nem que as vez um repolho tem um furinho, uma coisa né, mas 
pelo menos tu pode dize 
ele: pelo menos, nois fizemos assim, bem dize passa um veneno, e nóis não 
queria come, então aquilo nois não vamo vende pra frente 
ela:deusolivre né (...) (Agricultor Milho 8 carreras e agricultora Batata-doce 
casca vermelha). 

 

As feiras propiciam um resgate da cultura alimentar, pois privilegiam o uso das 

sementes crioulas, valorizando seu resgate e também o saber fazer, pois nessas 

relações acontecem as trocas de receitas e de saberes. 
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Suplicamos expressamente: não aceite o que é de hábito 
como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 
de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar. 
Bertold Brecht 



 

123 

 

 

 



 

124 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES – onde reside o 

futuro 

 

As experiências de preservação da agrobiodiversidade são fundamentais, não 

pela dimensão que têm, mas sim pelas estratégias que seguem, sendo exemplos de 

resistência ao modelo agrícola dominante. 

Torna-se evidente que a mediação social para a realização das conexões 

presentes no caso de Tenente Portela foi essencial, pois essas, na execução dos 

projetos, tinham e têm fortes relações afetivas, e mostram o papel transformador que 

essas experiências podem alcançar, como podemos analisar em sua trajetória, desde 

seu início até o momento atual.  

A manutenção, preservação, resgate e cultivo de materiais genéticos crioulos 

fazem parte de um modo de vida do grupo de agricultores familiares/camponeses da 

AGABIO. Eles cultivam os materiais genéticos crioulos, pois preservam uma cultura, 

uma tradição, porque “vêem” nas sementes e nos cultivos a satisfação pessoal de estar 

produzindo o alimento e preservando as sementes. 

O processo organizacional do grupo de agricultores, que culminou com a 

formação de uma Associação, foi de fundamental importância para a manutenção do 

ideal do grupo de agricultores guardiões. A participação dessas famílias nesse 

processo expandiu e fortaleceu a agrobiodiversidade que cultivavam, refletindo em sua 

segurança e soberania alimentar, somando-se a isso o estabelecimento da Feira, que 

além de ser um espaço de geração de renda, é também um ambiente de consolidação 

da imagem pública da AGABIO.  

O envolvimento de Entidades de Pesquisa e Extensão Rural no processo de 

manutenção, preservação, seleção e multiplicação de materiais genéticos, bem como 

em todo o processo de segurança e soberania Alimentar do grupo, foi decisivo.Também 

as políticas públicas, através da Prefeitura Municipal, MAPA, e os Projetos sociais que 

proporcionaram recursos financeiros para efetivação de projetos da AGABIO, foram 

determinantes para a manutenção e evolução da Associação. 
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O processo social conjunto entre agricultores organizados através de uma 

Associação Formal, juntamente com o apoio técnico, organizativo e financeiro de 

Entidades Públicas e Privadas, resultou em uma realidade exitosa para a AGABIO. 

A continuidade da AGABIO depende muito do apoio das Entidades referidas,bem 

como das Políticas Públicas, pois mesmo com tantos avanços, é possível verificar 

alguns gargalos, principalmente em relação ao processo produtivo, e nesse ponto o 

papel da extensão rural se faz determinante. 

Para que mais experiências como essas se propaguem e se mantenham, é 

necessária uma agenda política que privilegie a manutenção da agrobiodiversidade e 

as ações a ela relacionadas, pois estes sistemas locais de produção são os que podem 

fornecer alimentos de qualidade nutricional superior.  

Nesse contexto do modelo atual que vivenciamos, o que precisamos, segundo 

SHIVA(2012), é mais liberdade para a ação ecológica, para a produção local, mais 

liberdade para os pequenos agricultores (camponeses), mais liberdade para as crianças 

em todas as sociedades terem acesso a alimentos saudáveis, pois essas são 

liberdades que estão sendo destruídas, e pelas quais devemos lutar. 

 

Propostas para o presente 

 

A aposta na juventude, a garantia da sucessão familiar, o investimento em 

políticas publicas que possibilitem aos jovens a escolha de ir ou ficar, são pontos 

importantes que devemos pensar como uma proposta para o presente.  

Quem plantará as sementes do amanhã? Como podemos ver a Associação, em 

seu ultimo projeto, está envolvendo diretamente a juventude, para que assim possa 

possibilitar que esses jovens façam escolhas baseadas em vivências objetivas, 

demonstrando todo o potencial da agricultura familiar de base ecológica. 

Outra consideração que acredito ser importante é o olhar para as crianças. 

Mesmo que já exista um trabalho local para incentivo à preservação da 

agrobiodiversidade, essa ação poderia ter mais apoio das entidades parceiras, como o 

que ocorre em Ibarama/RS com os Guardiões Mirins, pois dessa forma estaremos 

desde a tenra idade incentivando e mobilizando , semeando sementes para o amanhã. 
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Gostaria de encerrar esse documento com uma imagem que reflete o que 

entendo como o real significado das sementes crioulas e da reciprocidade: 

 

Figura 56 - Guardiãs na Feira da Agrobiodiversidade. 

 

 
 
Fonte: Arquivo AGABIO (2017). 

 

A Figura 56 mostra uma guardiã sorrindo enquanto eu lhe mostro a fotografia no 

celular de uma melancia crioula amarela (Figura 57), da qual ela me deu as sementes 

na ocasião da entrevista em sua casa. Posteriormente, eu fiz o plantio das sementes e 

colhi as frutas. 
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Figura 57 - Melancia crioula amarela. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2017). 

 

De uma maneira não determinística, este estudo encerra uma etapa, que buscou 

contribuir na socialização das experiências da preservação da agrobiodiversidade 

crioula, mas que teve, mais que isso, o desejo de mostrar que essas ações não são 

somente números, são experiências vivas, que pulsam, são realizadas por pessoas, 

corações que têm sonhos, aspirações e fé em um futuro melhor. 

À todas as camponesas e camponeses guardiões de sementes de vida e de 

autonomia, minha eterna gratidão. 
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APÊNDICES 

 APÊNDICE A – Roteiro utilizado para entrevistas com as famílias guardiãs 

SOBRE A FAMILIA 

1. Nome:  

2. Localidade:   

3. Distância entre residência/sede do município_____ km 

4. Tamanho da Propriedade: ______ ha 

5.  Coordenadas ____________________________ 

6.  Identificação do Núcleo Familiar  

Nome/Grau de Parentesco Sexo Idade Escolaridade Ocupação 

     

     

Grau de Parentesco: 1. Avós; 2. Pais; 3. Cônjuge; 4. Filhos; 5. Netos;6. Dependentes; 

7. O próprio; 8. Enteado 

Escolaridade: 1. Analfabeto; 2. 1º Grau Incompleto;3. 1º Grau Completo; 4. Seg. Grau 

Incompleto; 5. Seg. Grau Completo; 6. Superior; 7. Não Alfabetizado. 

Ocupação:1. Agricultor 2. Assalariado Rural Permanente 3. Assalariado Rural 

Temporário 4. Assalariado Urbano 5. Do Lar 6. Comerciante 7.Estudante 8. 

Aposentado 9. Outros 

7. Origem étnica da família:  

( ) alemã ( ) italiana ( ) portuguesa/açoriana ( ) afrobrasileira ( ) outra. 

Qual?_____________  

8. Religião:  

( ) católica ( ) evangélica ( ) pentecostal ( ) espírita ( ) outra. Qual?  

9. Qual é a renda da família aproximadamente? (salário mínimo = SM) 

(  ) 1 SM   (   ) 2-3 SM    (   ) ≥4 SM  (  ) não sabe∕ não respondeu 

10. Há na família algum problema de saúde crônico? 

(   ) pressão alta (   ) diabetes (   ) alergias   

(  ) gastrite-ulcera (  ) artrite-tendinite  (  ) asma-bronquite  (   ) intolerâncias – lactose, 

glúten (   ) outros ___________________ (   ) não 

11. Utiliza medicamentos?(   ) sim  (   )não  Quais?  
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12. Participam de Associações 

(  ) Círculo de máquinas  (    ) Condomínio/associação agropecuária........................ 

(  ) Cooperativa de produção/comercialização ...................................................... 

(    ) Cooperativa de Crédito (    ) Cooperativa de Eletrificação Rural 

(  ) Sind. Dos Trab. Rurais (  ) Sind. Rural/ Associação Rural 

(  ) Outros............................ 

13. Eletrificação Rural(    ) Rede Pública     (    ) Gerador     (    ) Sem eletrificação    

(    ) Outros............. 

14. Água consumida na Moradia 

(   ) Rede pública (CORSAN)  (    ) Rede Comunitária       (  ) Vertente (    ) Poço 

Comum (   ) Poço Artesiano  (    ) Arroio         (    ) Açude 

15.Telefonia Rural:   (    ) 1. Linha(  ) 2. Celular (   ) 3. Comunitária(   ) 4. Rádio (   ) Não 

16. Acesso a transporte: 

16.1.Carro (   )sim (   ) não – 16.2. Moto (   )sim    (   ) não –  

16.3. Outros __________________________ 

16.4. Tem transporte na comunidade ?(   ) sim  (   ) não 

16.5. Qual a periodicidade? 

17. Força de trabalho utilizada na propriedade: 

17.1 (    ) Individual qual:__________ (    ) Filhos:__________________ 

(     ) contratada:_______________ 

17.2 (    ) Casal(    ) Filhos:__________________  (     ) contratada:_______________ 

Outras:____________________________________________ 

SOBRE A PROPRIEDADE 

1. Residência:(  ) imóvel na unidade familiar    (  ) urbana (    )ambas 

2. Forma de Uso da Unidade de Produção: (  ) 1. Própria/Individual (   )   2. Posse  

(   ) 3. Arrendada – Nome do dono da Terra................................................................ 

(   ) 4. Sociedade (meeiro/sócio)              

(    ) 5. Parceria Familiar (exploração conjunta) – Nomes dos Sócios 

............................................. 

(     ) 6. outras formas:_________________________ 

3. Forma de financiamento agrícola adotada: 
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(    ) 1. Crédito agrícola federal  (    ) 2. Troca-troca(    ) 3. Empréstimo bancários 

(    ) 4. Pessoas físicas (  ) 5. Firmas (Fumageiras)   (    ) 6. Crédito estadual       (    ) 

7. Fundo municipal (   )8.Outros (  ) 9. Não utiliza   

4 - Assistência Técnica: 

Instituições Responsáveis:............................................... 

(     ) empresa/órgão público:       Qual? 

(     ) empresa privada:    Qual? 

Tipo: (    ) Agronômica (    ) Veterinária (  ) Geral 

Frequência:   (    ) Anual         (    ) Semestral         (    ) Mensal         (  ) Esporádica       (    

) Sem Assistência 

SOBRE OS CULTIVOS 

1. Quais os cultivos existentes com sementes crioulas? 

2. Quais os outros cultivos para o auto sustento? 

3. Qual a origem das sementes? 

4. Quais os espaços que utilizam para aquisição de sementes crioulas? 

5. As sementes crioulas são todas utilizadas na produção para o autoconsumo? 

6 Quais outras sementes utiliza? (hibridas, transgênicas) 

7. Utiliza agrotóxicos? 

(   )Não utiliza  (   )Utiliza em até 25% da área (  ) Utiliza em até 50% da área 

(   ) Utiliza em até 75% da área (   ) Utiliza em mais de 75% da área 

8. Em quais cultivos utiliza agrotóxicos? 

9. Quais agrotóxicos utiliza? 

10. Quem recomenda? 

11. Onde compra? 

12. Faz devolução das embalagens? 

13. Já teve algum tipo de intoxicação com agrotóxicos. 

(     ) sim. Que tipo de agrotóxico e quantas vezes.  (     ) não 

SOBRE A ASSOCIAÇÃO 

1. Como surgiu a Associação? 

2. Vocês participam desde o início? 

3. Como foi a participação de vocês?  
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4. Porque e quando se interessou pela agroecologia? 

5. Já cultivavam sementes crioulas antes de participar da Associação? 

6. O que mudou na produção para o auto sustento desde que começou a participar da 

Associação? 

7. Qual a opinião da sua família quanto à participação na AGABIO? 

8. Como a comunidade identifica a participação da sua família na AGABIO? 

9. Quem apoia as atividades da AGABIO? 

10. Para vocês, qual a importância do cultivo das sementes crioulas? 

11. O que é ser um guardião de sementes crioulas? 

12. Tem mais famílias interessadas em participar da associação? 

13. O envolvimento das famílias da Associação é igual?  

14. Como é/foi a participação das famílias indígenas? 

SOBRE AS SEMENTES 

1. Quais são as espécies de plantas que cultiva com sementes crioulas? 

Fale um pouco de cada uma. 

2. Quando começou a plantar sementes crioulas? 

3. Como aprendeu a trabalhar com as sementes crioulas? 

4. Como conseguiu as primeiras sementes? 

5. Qual é a mais antiga que conhece?  

6. Tem alguma semente que plantou, mas que hoje não tem mais sementes para 

plantar? 

7. Tem alguma espécie que gostaria de obter sementes novamente? 

8. Qual é o principal destino da produção das sementes crioulas hoje? 

9.Quais são as principais vantagens de possuir e usar sementes crioulas atualmente? E 

as desvantagens? 

10. Em sua opinião, está aumentando ou diminuindo o número de famílias e pessoas 

que se interessam em plantar sementes crioulas? Por que acham que isto está 

acontecendo? 

12. Vocês conversam sobre estes conhecimentos com seus familiares, filhos, 

sobrinhos, irmãos, amigos? 
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13. Eles se interessam em saber mais sobre sementes crioulas? O que mais estas 

pessoas se interessam em saber? 

15. Quais medidas devem ser tomadas para que estes conhecimentos sobre sementes 

crioulas não se percam mais° 

16. Quem deve contribui (ajudar) ou de quem é a maior responsabilidade para que 

estes conhecimentos e experiências sigam passando para as novas gerações 

(técnicos, estudantes, agricultores)? 

17. Acredita ser importante que outras pessoas e entidades como a UFSM, Embrapa, 

EMATER/RS, a Prefeitura Municipal, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se 

envolvam mais neste trabalho? 

18. De que maneira estas entidade e pessoas poderiam contribuir? 

19. Qual foi a contribuição do trabalho da EMBRAPA junto aos guardiões? 

20. E a contribuição do Ministério da Agricultura? 

SOBRE A FEIRA 

1. Vocês participam da feira? (   ) sim    (   ) não Por que? 

2. Quem vai na feira? 

3. Como vão na feira(transporte)? 

4. Qual a importância da feira para vocês? 

5. Qual a importância da feira para a Associação? 

6. A Feira tem apoio? (   )sim   (  )não 

Quem apoia? 

7. Que produtos vocês comercializam na feira?  

SOBRE O MOINHO 

Qual a importância do moinho para vocês/associação? 

Quais (pessoas e entidade contribuíram na sua implementação? 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como vocês veem o futuro das sementes crioulas? 

E o futuro da associação? 

O que a associação está fazendo para incentivar? 
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APENDICE B – Roteiro de Entrevista Extensão Rural 

 

1. Quando a Emater começou a atuar junto à temática da 

agrobiodiversidade/sementes crioulas em Tenente Portela, e quais tipos de ações 

foram desenvolvidas? 

2. Com relação à AGABIO, quando começa a inserção da Emater, e de que forma ela 

acontece? E atualmente? 

3. Quais os principais entraves que vocês avaliam(se tiver  algum) na atuação junto à 

AGABIO? 

4. Na visão de vocês, quais os principais entraves que a AGABIO tem(caso tenha), e o 

que poderia ser feito para superar? 

5. Como é a interrelação da Emater com a Universidade na temática da 

agrobiodiversidade? 

6.  E com a  Embrapa na temática da agrobiodiversidade?? 

7. E com o Ministério da Agricultura na temática da agrobiodiversidade? 

8. Atualmente, quais as ações da Emater com relação à agrobiodiversidade? 

9. Como a Emater observa a relação dos demais agricultores (incluindo outras 

associações e entidades) com a AGABIO? 

10. Como vocês vêem o futuro da agrobiodiversidade? 
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APENDICE C – Autorizações para uso de imagem 
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ANEXOS 

ANEXO A - LEI MUNICIPAL Nº. 1.883, de 04 de maio de 2011. 

 

Dispõe sobre o Programa Guardiões da Agrobiodiversidade que objetiva 
fomento à conservação e ao uso sustentável de recursos genéticos para 
agricultura e alimentação e dá outras providencias 

 

CLAIRTON CARBONI, Prefeito de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições que lhe confere A Lei Orgânica do município, FAÇO SABER, 
que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica instituído no município o Programa Guardiões da Agrobiodiversidade como 
forma de apoiar o resgate, manutenção e a reprodução de cultivares e raças crioulas, 
nativas, tradicionais ou locais voltadas à agricultura e alimentação, visando promover o 
acesso, o intercâmbio, o uso sustentável e sua conservação, aos Agricultores do 
Município de Tenente Portela. 
Art. 2º Para efeito dessa lei considera-se:  
I – Cultivares e raças crioulas, nativas, tradicionais ou locais: São aquelas 
desenvolvidas, adaptadas, cultivadas e utilizadas por comunidades tradicionais, 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com características 
singulares de variabilidade genética, rusticidade, capacidade de adaptação aos 
ambientes. Possuem ampla base genética e grande variabilidade entre plantas e/ou 
animais. 
Art. 3º O Programa priorizará a inclusão dos seguintes agricultores:  
I – Agricultores que mantém/preservam cultivares e/ou raças crioulas, nativas, 
tradicionais ou locais; 
II – Agricultores que possuem interesse em resgatar e reproduzir cultivares e/ou raças 
crioulas, nativas, tradicionais ou locais; 
III – Agricultores que possuem interesse de aprender e de aplicar mecanismos de 
identificação e de proteção frente a possíveis fontes de contaminação por outras 
variedades e organismos geneticamente modificados. 
Art. 4º Para execução do programa de que trata o artigo anterior, fica o poder executivo 
municipal autorizado a viabilizar a aquisição e a distribuição de insumos, sementes e 
mudas, matrizes e reprodutores de animais de pequeno porte e material específico aos 
agricultores participantes do programa.  
Art. 5º O Programa Guardiões da Agrobiodiversidade será dividido em quatro linhas de 
ações:  
I – Insumos 
II – Sementes e Mudas 
III – Matrizes e Reprodutores de Pequeno Porte 
IV – Material Específico  
Parágrafo I  – Os insumos que trata o artigo poderão ser:  
I – Adubo Orgânico;  
II – Adubos Químicos; 
III – Uréia; 
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IV – Calcário; 
V – Terra de diatomácea; 
VI – Farinha de Rocha; 
Parágrafo II – As sementes e mudas que trata o artigo poderão ser: 
I – Sementes de Milho, Feijões, Amendoim e Arroz livres de Organismos 
Geneticamente Modificados; 
II – Sementes de plantas forrageiras; 
III – Sementes de plantas utilizadas para adubação verde; 
IV – Mudas de batata doce, cana-de-açúcar, mandioca.  
Parágrafo III – As matrizes e reprodutores de pequeno porte que trata o artigo poderão 
ser de raças crioulas das seguintes espécies: 
I – Suínos; 
II – Galinhas caipiras; 
III –Caprinos e Ovinos; 
Parágrafo IV – Os materiais específicos que trata o artigo poderão ser:  
I – Colméias de madeira para abelhas nativas sem ferrão;  
II – Tábuas; 
III – Arames; 
IV – Telas;  
V – Tijolos; 
VI – Mourões;  
Art. 6º Para participar do programa que trata essa lei o agricultor deverá cadastra-se 
junto ao Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. 
Parágrafo único – Para efetuar o cadastro que trata o art. 6º o agricultor deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
I – Requerimento solicitando a adesão ao Programa; 
II – Cópia de Cadastro de Pessoa Física e da Carteira de Identidade; 
IV – Talão de Produtor Rural 
V – Documentodeclarando que preserva cultivares e/ou raças crioulas, nativas, 
tradicionais, locais com a relação das mesmas ou declarando que possui o interesse 
em preservá-las.  
Art. 7º A seleção dos beneficiários do Programa será feita pela ordem de inscrição, 
obedecendo aos critérios e ordem preferencial constantes no art. 3º, bem como, 
mediante a aprovação dos inscritos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
Parágrafo Primeiro – Cada agricultor poderá ser beneficiado simultaneamente no 
máximo em duas linhas de ação. 
Parágrafo Segundo – Cada agricultor poderá ser beneficiado no máximo 5 anos 
consecutivamente, numa mesma linha de ação, podendo ser novamente beneficiado, 
neste linha, após o intervalo de mesmo período,  
Parágrafo Terceiro - O agricultor que já tiver sido beneficiado durante cinco anos, pelo 
Programa, em uma determinada linha de ação, somente poderá continuar no Programa, 
sem o aguardo do decurso do prazo de cinco anos estipulado no parágrafo anterior, se 
desejar participar em outra linha de ação.    
                           Art. 8º O programa Guardiões da Agrobiodiversidade será executado 
de acordo com a capacidade de atendimento do Município e disponibilidade de 
recursos. 
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Parágrafo único – O Programa Guardiões da Agrobiodiversidade poderá receber 
complementação orçamentária da União, Estado ou outras instituições de 
financiamento.    
Art. 9º As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias do orçamento Municipal.  
Parágrafo I – Será destinado o percentual mínimo de 1,5% do orçamento anual da 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente para atender o programa.  
Art. 10 - O Executivo municipal regulamentará, por Decreto, no que couber, a presente 
lei. 
Art. 11 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tenente Portela, RS, aos 04 de maio de 2011. 
         CLAIRTON CARBONI               PREFEITO 
MUNICIPAL. 
Registre-se e publique-se 
Aos 04 de maio de 2011.  
 
Suzerly Fatima Bonotto. 
Sec. Mun. de Administração e Planejamento.  
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ANEXO B - LEI MUNICIPAL Nº. Nº. 1.873, de 13 de abril de 2011.  
 

Dispõe sobre a criação do Programa ARMAZENAR e autoriza a cedência de 
equipamentos para os agricultores cadastrados no programa e dá outras 
providências. 

 
CLAIRTON CARBONI, Prefeito de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município, FAÇO 
SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado o Programa Armazenar que tem como objetivo oferecer 

condições de armazenamento de milho orgânico e convencional aos agricultores do 
município de Tenente Portela e contribuir para a oferta de alimentos e a geração de 
renda através da criação e do fortalecimento das cadeias produtivas do milho orgânico 
e convencional livre de organismos geneticamente modificados.  

 
Art. 2º O Programa priorizará a inclusão dos seguintes agricultores:  
I – Agricultores responsáveis pela produção e manutenção de variedades 

crioulas e/ou nativas de milho; 
II – Agricultores fornecedores de milho orgânico e/ou convencional ou 

produtores de milho orgânico e/ou convencional como matéria prima para alimentos 
destinados à alimentação escolar; 

III – Agricultores que produzem milho orgânico e/ou convencional para consumo 
exclusivamente em sua propriedade;  

IV – Demais agricultores do Município, que produzem milho orgânico e/ou 
convencional; 

 
Art. 3º Para a implementação do Programa, o Município de Tenente Portela 

efetuará a aquisição de ventiladores centrífugos, monofásico e/ou trifásicos com vazão 
de até 2.400 m³/h e pressão estática de até 100 mmCa para silos com capacidade de 
até 12.000 kg (200 sacas).  

 
 
Art. 4º Os bens descritos no art. 3º serão cedidos, mediante autorização de 

uso, pelo Município, aos agricultores participantes do Programa Armazenar. 
 
Art. 5º Para participar do programa que trata essa lei o agricultor deverá 

cadastra-se junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 
 
Parágrafo único – Para efetuar o cadastro que trata o art. 4º o agricultor 

deverá apresentar os seguintes documentos: 
I – Requerimento solicitando a adesão ao Programa; 
II - Cópia de Cadastro de Pessoa Física e da Carteira de Identidade; 
IV – Talão de Produtor Rural 
V – Declaração que produz milho orgânico e/ou convencional e não cultiva e 

não tem intenção de cultivar milho geneticamente modificado. 
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Art. 6º A seleção dos beneficiários do Programa será feita pela ordem de 

inscrição obedecendo aos critérios e ordem preferencial constantes no art. 2º.  
 
Art. 7º Para ser beneficiado com a cadência de bem móvel descrito na art. 3ª, o 

agricultor participante do Programa Armazenar deverá dispor de infra-estrutura (silo), 
edificada na sua propriedade. 

 
Art. 8º O Programa Armazenar será executado de acordo com a disponibilidade 

de recursos financeiros do Município, em conformidade com a previsão orçamentária 
disponibilizada para o referido Programa. 

Parágrafo I – As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento Municipal.  

Parágrafo II – Será destinado o percentual de até 3% do orçamento anual da 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente para atender o programa, no 
exercício de 2011 e 2012. 

 
Art. 9º O Executivo municipal regulamentará no que couber, a presente lei, 

mediante a expedição de decreto.  
 

Art. 10  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 
data da publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tenente Portela, aos 13 de abril de 2011. 

 
 

CLAIRTON CARBONI 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 
Registre-se. 
Aos 13 de abril de 2011. 
 
Suzerly Fatima Bonotto 
Sec Municipal de Administração e Planejamento 
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ANEXO C - LEI MUNICIPAL Nº 2.226, DE 25/09/2014 
 

INSTITUI A MOSTRA DA AGROBIODIVERSIDADE COMO 
EVENTO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Eu, ELIDO JOÃO BALESTRIN, Prefeito Municipal de Tenente Portela, Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara de vereadores aprovou, e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído no Município de Tenente Portela como evento oficial a Mostra da 
Agrobiodiversidade. 
   § 1º A Mostra da Agrobiodiversidade tem como objetivo principal aproximar 
agricultores familiares e indígenas, estudantes e moradores da cidade. Apresentar a 
diversidade de alimentos artesanais e agroecológicos, sementes crioulas e artesanatos 
rurais e indígenas, cultivados e produzidos pelos agricultores familiares, camponeses e 
indígenas do Município de Tenente Portela. 
§ 2º A Mostra da Agrobiodiversidade será realizada anualmente. 
Art. 2º A Mostra da Agrobiodiversidade será uma ação complementar do Programa 
Municipal Guardiões da Agrobiodiversidade. 
Art. 3º Para viabilizar a realização da Mostra fica o Poder Público autorizado a realizar 
investimentos em divulgação, ornamentação, locação de espaço e infraestrutura. 
Art. 4º Para o planejamento e organização da Mostra da Agrobiodiversidade será 
constituída comissão coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, através de 
decreto. 
Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias especificas da Lei de Meios Vigente. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Tenente Portela, 25 de setembro de 2014. 
ELIDO JOÃO BALESTRIN 

Prefeito de Tenente Portela - RS 
 
Registre-se e publique-se. 
Em 25 de Setembro de 2014.  
Nilson Luiz Rosa Lopes 
Secretário Municipal de Administração 
 
. 
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ANEXO D – CARTILHA DO BANCO DE SEMENTES E MUDAS CRIOULAS – BSMC 
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ANEXO D – Folder Redescobrindo e valorizando a alimentação 

 

 
 


