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RESUMO 
 
 

O SISTEMA INFORMAL DE SEMENTES CRIOULAS E AS 
GUARDIÃS DE SEMENTES DA VIDA: O PROTAGONISMO DE 

MULHERES NA REGIÃO CENTRAL DO RS 
 

 
AUTORA: Marina Augusta Tauil Bernardo 
ORIENTADOR: José Geraldo Wizniewsky 
COORIENTADOR: Luiz Ernani Bonesso de Araújo 

 
 
Esta dissertação apresenta reflexões sobre a construção do ordenamento jurídico relativo 
a sementes crioulas, a partir do preceito de que a “descoberta” do Brasil foi, e continua 
sendo, um  grande empreendimento comercial que permeia por dois caminhos: a 
apropriação privada de seus recursos naturais e as lutas que resistem a esse processo. O 
modelo de produção agroexportador difundido a partir da expansão capitalista e 
desenvolvimento industrial atrelado à utilização de sementes transgências, segue se 
propagando com a conivência dos grandes proprietários de terra e do estado brasileiro.  Por 
outro lado, através das contribuições de agricultores e agricultoras familiares, o sistema 
informal de sementes resiste, mesmo que mantidas a margem do modelo capitalista de 
produção agrícola agroindustrial destinado a exportação de commodities. Acentua-se à luta 
das mulheres do campo o fato de terem suas ações invisibilizadas, em decorrência da 
retirada de protagonismo em seus diversos espaços de atuação. Com isso, o objetivo 
principal do trabalho, através da utilização do procedimento de pesquisa qualitativa, 
levantamento bibliográfico e documental, com o uso de técnica de entrevista 
semiestruturada e a utilização da ferramenta “Rio da Vida”, é possibilitar que quatro 
guardiãs de sementes crioulas tidas como referências na região central do Rio Grande do 
Sul relatem suas trajetórias e percepções a respeito de seus âmbitos produtivo e 
reprodutivo. De modo conclusivo, as mulheres camponesas através de suas práticas 
cotidianas exercem de forma local a conservação do patrimônio genético e dos 
conhecimentos tradicionais associadose torna-se, necessário, portanto, a ressignificação 
do papel dessas mulheres que historicamente sofrem opressão e que são exploradas 
duplamente: pelo capital e pelo patriarcado. 

 
 
Palavras-chave: Agrobiodiversidade; Mulheres; Resistência; Saberes; Sementes 
Crioulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 

EL SISTEMA INFORMAL DE SEMILLAS CRIOLLAS Y LAS 
GUARDIANES DE SEMILLAS DE VIDA: EL PROTAGONISMO DE 

MUJERES EN LA REGIÓN CENTRAL DE RS 
 
 

AUTORA: Marina Augusta Tauil Bernardo 
ORIENTADOR: José Geraldo Wizniewsky 
COORIENTADOR: Luiz Ernani Bonesso de Araújo 

 

 
Esta disertación presenta reflexiones sobre la construcción del ordenamento jurídico 
relacionado con las semillas criollas, partiendo del precepto de que el “descubrimiento” de 
Brasil fue, y sigue siendo, una gran empresa comercial que permea de dos formas: la 
apropiación privada de sus recursos naturales y las luchas que resisten este proceso. El 
modelo de producción agroexportadora, derivado de la expansión capitalista y el desarrollo 
industrial ligado al uso de semillas transgénicas, continúa extendiéndose con la 
conveniencia de los grandes terratenientes y del Estado brasileño. Por otro lado, a través 
de los aportes de los agricultores familiares, el sistema informal de semillas resiste, aunque 
se mantenga el margen del modelo capitalista de producción agrícola agroindustrial 
destinado a la exportación de commodities. La lucha de las mujeres rurales se acentúa por 
el hecho de que sus acciones se invisibilizan, debido a que se le quita el protagonismo en 
sus diferentes áreas de actividad. Con esto, el principal objetivo del trabajo, mediante el uso 
del procedimiento de investigación cualitativa, relevamiento bibliográfico y documental, con 
el uso de la técnica de entrevista semiestructurada y el uso de la herramienta “Rio da Vida”, 
es posibilitar que cuatro guardianas de semillas criollas consideradas como referentes en 
la región central de Rio Grande do Sul relaten sus trayectorias y percepciones sobre sus 
esferas productivas y reproductivas. De manera contundente, las mujeres campesinas a 
través de sus prácticas cotidianas ejercen de manera local la conservación del patrimonio 
genético y los conocimientos tradicionales asociados al manejo de semillas criollas y es 
necesario, por tanto, redefinir el rol de estas mujeres que históricamente sufren opresión y 
que son explotadas doblemente: por el capital y por el patriarcado. 

 
 
Palavras-chave: Agrobiodiversidad; Mujer; Resistencia; Conocimiento; Semillas 
criollas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

THE INFORMAL SYSTEM OF CRIOULE SEEDS AND THE 
GUARDIANS OF SEEDS OF LIFE: THE PROTAGONISM OF 

WOMEN IN THE CENTRAL REGION OF RS 
 
 

AUTHOR: Marina Augusta Tauil Bernardo 
ADVISOR: José Geraldo Wizniewsky 
CO-ADVISOR: Luiz Ernani Bonesso de Araújo 

 
 
This dissertation presents reflections on the construction of the legal system related to 
Creole seeds, based on the precept that the “discovery” of Brazil was, and continues to be, 
a great commercial enterprise that permeates in two ways: the private appropriation of its 
natural resources and the struggles that resist this process. The agro-export production 
model spread from capitalist expansion and industrial development linked to the use of 
transgenic seeds, continues to spread with the connivance of large landowners and the 
Brazilian state. On the other hand, through the contributions of family farmers, the informal 
seed system resists, even if the margin of the capitalist model of agro-industrial agricultural 
production destined for the export of commodities is maintained. The struggle of rural women 
is accentuated by the fact that their actions are made invisible, due to the withdrawal of 
protagonism in their different areas of activity. With this, the main objective of the work, 
through the use of the qualitative research procedure, bibliographic and documentary 
survey, with the use of semi-structured interview technique and the use of the “Rio da Vida” 
tool, is to enable four guardians of Creole seeds considered as references in the central 
region of Rio Grande do Sul report their trajectories and perceptions regarding their 
productive and reproductive spheres. In a conclusive way, peasant women through their 
daily practices exercise in a local way the conservation of genetic heritage and traditional 
knowledge associated with the management of Creole seeds and it is necessary, therefore, 
to redefine the role of these women who historically suffer oppression and that are exploited 
doubly: by capital and patriarchy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A invenção da agricultura modificou a história da Humanidade, pois permitiu 

aos seres humanos a reunião em sociedades organizadas decorrentes da produção 

agrícola e este movimento só foi possível a partir de muita observação da natureza 

e a partir disso, a implantação de práticas de coleta, produção e resguardo das 

sementes. Possibilitando uma revolução social e cultural ocorrida a mais de doze 

mil anos (MAZOYER e ROUDART, 2008), as sementes, componentes da 

biodiversidade do planeta (VALOIS, 1998), podem ser consideradas como um 

patrimônio da humanidade decorrente da combinação entre os ecossistemas e os 

saberes ancestrais de todos os povos.  

Diante da riqueza biodiversa do Brasil, sua construção histórica se deu por 

dois caminhos: a apropriação privada de seu imenso território e de seus recursos 

naturais, e as lutas que resistem a esse processo (NOBRE, 2005). Entretanto, no 

final da década de 1950 e início da de 1960, em decorrência do processo de 

industrialização no Brasil, ocorre a chamada “modernização conservadora” da 

agricultura (CARNEIRO et al., 2015), como projeto de ampliar a balança comercial, 

que resulta na estruturação de um modelo de agricultura intensiva com a difusão de 

inovações tecnológicas. 

Em decorrência, ocorreram transformações socioeconômicas e políticas do 

meio rural e a fortalecimento do modelo de sistema agroalimentar agroexportador, 

presente no Brasil, desde o início da colonização o que resultaram em diversos 

impactos negativos, como a simplificação dos sistemas produtivos tradicionais, 

altamente complexos e diversificados, a perda de biodiversidade e o aumento do 

uso de agrotóxicos (BEVILAQUA et al., 2014). Também como fruto desse processo, 

as variedades de alto rendimento ou comerciais passaram a integrar os pacotes 

tecnológicos e as indústrias passaram a controlar o sistema agroalimentar, 

fortalecendo os processos de mercadorização ambiental, financeirização e 

mercantilização da natureza (MISOCZKY, 2012). 

Dessa forma, as sementes crioulas foram colocadas à margem do modo de 

produção e do mercado agroexportador brasileiro, em consonância a uma grande 

parcela de agricultores que permaneceram à margem do processo de modernização 

da agricultura. E o Brasil se torna vítima, entre o conjunto de países latino-
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americanos,  do chamado paradoxo da abundância (ACOSTA, 2016), tratada desde 

a colonização europeia como reservatório de recursos naturais pelos países com 

maior poder econômico (WEBER, 2015), na esfera global.  

Tipificado como um país dependente, conforme Sader e Marini (1973), 

precursores da Teoria Marxista da Dependência, e Bambirra (2012), enquanto 

interpretação do desenvolvimento capitalista decorrente das formações sociais 

periféricas da América Latina, o Brasil reproduz a dependência decorrente da 

construção histórica de um modelo extrativista de desenvolvimento estabelecida 

pelo sistema capitalista mundial. E, a partir da lógica de mercado coadunada com 

as políticas neoliberais, as grandes empresas sementeiras e o Estado Brasileiro 

tornam-se cúmplices na mercantilização da natureza expressa nas sementes 

crioulas. 

Reduzido o normativo do Estado brasileiro que, embora detentor do poderio 

legislativo de direcionar a construção de legislações que assegurassem o 

patrimônio natural dos povos que compõem a população brasileira, cedeu à pressão 

dos mercados e potências internacionais, através de Tratados e Convenções, 

importantes instrumentos jurídicos internacionais impulsionaram à construção de 

legislações coadunadas às políticas neoliberais de abertura econômica ao mercado 

internacional.  

Assim, para manter este mercado, foram construídas legislações não por 

demanda ou interesse dos agricultores (ABRAMOVAY, 1992), mas por necessidade 

de aderência aos projetos desenvolvimentistas que desconsideravam os sistemas 

locais de produção, distribuição, comercialização e intercâmbio existentes, 

restringindo a autonomia dos agricultores e se alinhando à lógica neoextrativista de 

desenvolvimento e ao modelo de sistema agroalimentar agroexportador. Com isso, 

a legislação brasileira restringiu as ações decorrentes da conservação das 

sementes crioulas, pois assegura o livre comércio e a circulação de sementes 

patenteadas, registradas e disponibilizadas por grandes empresas, condicionando 

os agricultores a substituírem suas sementes pelas variedades comerciais 

melhoradas (ALTIERI, 2012).  

De forma específica, relativa às sementes, o Acordo sobre os Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), marco 

importante para os direitos de propriedade intelectual, e a Convenção internacional 

para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), aprovada em Paris em 1961, 
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revisada em 1972,1978 e 1991, impulsionaram o governo a construções de leis 

referentes às sementes que favoreceram o comércio e processamento 

transnacional de commodities agrícolas em escala global (MCMICHAEL, 2016). 

Assim o Estado brasileiro estabelece o arcabouço legislativo relativo às sementes, 

correspondente ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas, o Sistema de Proteção 

de Cultivares, a Lei de Biossegurança e a Lei da Biodiversidade. 

Ademais, a dita modernização da agricultura propiciou o processo de 

descaracterização cultural dos agricultores com o intuito de aumentar a produção e 

a produtividade agrícola, sem a preocupação dos impactos no modo de viver da 

comunidade rural (SILVA, 2011). Contrapõe-se a esse contexto, dentre as diversas 

frentes de luta dos povos das florestas, das águas e do campo, a resistência e luta 

das guardiãs de sementes crioulas que seguem resistindo à dependência 

econômica e privação sociocultural.  

Esta pesquisa parte da premissa de que as ações das mulheres do campo têm 

sido invisibilizadas, em decorrência do não reconhecimento dos seus trabalhos 

produtivos e reprodutivos em seus diversos espaços de atuação, e busca evidenciar 

o papel e a importância das agricultoras familiares na conservação do patrimônio 

genético e dos conhecimentos tradicionais associados ao manejo das sementes 

crioulas, ao apreender as “vozes” de quatro guardiãs de sementes crioulas tidas 

como referências na região central do Rio Grande do Sul. 

Considerando que a “diversidade é a base da estabilidade ecológica e social”, 

de acordo com Shiva, (2003, p. 94), a contextualização teórica relativa a luta e 

resistência das mulheres camponesas decorre do Feminismo Camponês e Popular, 

concepção que reconhece a  exploração, dominação e opressão das mulheres 

camponesas como resultado da constituição da sociedade em classes, sustentada 

pelo sistema de produção capitalista baseada no colonialismo, no patriarcado e no 

racismo.   

Ademais, torna-se importante estudar as mulheres guardiãs de sementes 

porque elas foram historicamente invisibilizadas. Por trás dessa invisibilização está 

a dupla opressão que sofrem, pelo capitalismo e pelo patriarcado. Nesse sentido, 

com intuito de evidenciar o papel fundamental que agricultoras familiares tidas como 

referências no Rio Grande do Sul exercem na manutenção e resistência do sistema 

informal de sementes, justifica-se a necessidade e importância de estudos 

baseados na necessidade de “mudanças cruciais nas relações sociais mais amplas” 
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Saffiotti (2015, p. 114).  

Ademais, compreende-se que analisar a questão feminista engloba a 

questão racial e de gênero, o movimento feminista é composto por várias vertentes 

e não deve ser compreendido como um movimento uniforme, diante da diversidade 

de mulheres que dentro de suas realidades lutam contra este modelo econômico, 

social e cultural e que os feminismos se manifestam de diversas formas práticas e 

teóricas. Há portanto a necessidade de desconstrução da ideia de “mulher 

universal” (HARDING, 1998), pois os padrões e esteriótipos enraizados no 

imaginário social  ignoraram a pluralidade de contextos históricos e culturais 

existentes.  
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Figura 2 - Mapa do Brasil em sementes crioulas 
 

 

 
Fonte: Construído pela Autora e filha Maria Antônia (2020) 
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Los científicos dicen que estamos hechos de 

átomos, pero a mí un pajarito me dijo que 

estamos hechos de historias. 

 

Eduardo Galeano, en Los hijos de los días 
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CAPITULO 1 

 

1. METODOLOGIA E AS TRAJETÓRIAS ESSENCIAIS À CONCRETIZAÇÃO DO 

ESTUDO 

 

1.1. Eu, mulher, mãe, pesquisadora, e as escolhas da pesquisa 

 

Numa entrevista concedida ao jornalista Joel Silveira, em 1948, registrada no 

livro de memórias do entrevistador (Silveira, 1998), Graciliano Ramos fez a seguinte 

observação sobre o ato de escrever: 

 

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam primeiro com uma primeira lavada. 
Molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, 
molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e 
torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora 
jogando água com a mão. Batem o pano na lage ou na pedra lima e dão 
mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só 
gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa 
lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever 
devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita pra enfeitar, brilhar como 
ouro falso; a palavra foi feita para dizer. (RAMOS, 1948) 

 

Dessa forma, assim como o ofício das lavadeiras de Alagoas, escrever exige 

trabalho, dedicação, persistência e reflexão como pressuposto para  qualidade. E 

nesse gesto de escrita paciente e de descoberta junto à construção da dissertação, 

eu, mestranda, me senti como parte dessa desconstrução e reconstrução diante do 

estudo integrado à prática e ao crescente compromisso com a promoção e proteção 

das sementes crioulas através da minha escrita.   

Filha de agricultora agroecológica, advogada por acreditar que o Direito pode 

sim ser uma ferramenta para lutar por um mundo melhor, realizei a pós graduação 

em Agroecologia e Produção Orgânica de forma a adquirir maior consciência e 

capacidade para atuar com demandas relativas a populações que sofreram e/ou 

sofrem violações de direitos humanos na área rural.  

De forma subsequente, ingressei no Mestrado em Extensão Rural e no Grupo 

de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade com o intuito de estudar legislação 

de sementes crioulas. Entretanto, a partir da atuação no Grupo de Agroecologia 

Gaia e na Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo, percebo a importância 

da prática social e descubro a necessidade ir além do conhecimento jurídico formal 
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e acadêmico eurocêntrico. 

Foram em oficinas, reuniões, feiras de sementes crioulas e nos contatos 

realizados em forma de redes, que aprendi a realmente valorizar cada semente, 

como pequenos incentivos que alimentaram minha incessante busca por mais 

conhecimento e escritas. Sem perceber, fui redigindo minha dissertação a cada 

evento científico, a cada resumo enviado a um Congresso, a cada artigo publicado 

e no primeiro capítulo em um livro que enche meu coração de orgulho. 

Até que ao retornar da exposição de sementes crioulas na Abertura Oficial da 

Colheita do Milho no Rio Grande do Sul/2019 (representando o Banco de Sementes 

Crioulas do Grupo de Agroecologia Gaia) por ajuda do destino (ou da filha que 

retirou a separação entre as sementes), passei três dias separando variedade por 

variedade. Formatos, tamanhos, cores, cheiros, que aguçaram meus sentidos e a 

biodiversidade deixou de ser uma palavra em minhas escritas e se tornou realidade. 

Dessa forma, coaduando com Shiva (2003, p.88), a prática me levou a 

conscientização de que “a crise da biodiversidade não é somente o 

desaparecimento de espécies, mas uma crise que ameaça os sistemas de 

sustentação da vida”. 

 

Figura 3 - Muvuca de sementes (misturadas) 

 

 

 
                            Fonte: Arquivo autora (2020) 

 

Todo esse processo de separação e contato com as sementes crioulas me fez 

pensar e ressignificar os valores presentes nas práticas e saberes tradicionais 
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realizadas historicamente por guardiãs de sementes crioulas, bem como a luta e 

resistência de mulheres que sofreram e/ou ainda sofrem os impactos 

contextualizados no processo de desenvolvimento capitalista no campo brasileiro. 

Conforme dispõe Pimenta (2018): 

 

As experiências agroecológicas são desenvolvidas desde sempre a partir 
do trabalho das mulheres em seus quintais, fonte permanente de 
alimentos para a família, verdadeiras áreas de experimentação de 
variedades de sementes e mudas, de domesticação e manejo de 
diferentes espécies. (PIMENTA, p. 11, 2018) 

 

De forma conjunta a esse processo de construção, ao participar do CBA 2019 

como moderadora e me tornar integrante do GT de Mulheres da ABA, percebo a 

importância das outras formas de criar e produzir saberes e de construir 

conhecimento a partir de novos olhares. Ter um diploma de especialista em 

agroecologia e produção orgânica já não me bastava mais. E, assim, surge o 

interesse em resistir à ideia eurocêntrica de ciência única, de ir além do estudo 

formal e de contribuir para que outras racionalidades sejam visualizadas. 

De forma a ressignificar minha nova inquietação, um novo projeto de pesquisa 

foi redigido a partir do princípio de que toda prática social produz conhecimento, 

com a pretensão de desconstruir a concepção engessada de uma ciência baseada 

na razão como a única fonte do conhecimento, pois “o reducionismo viola a 

integridade da vida” (SHIVA, 2003, p.114). Utilizando a Agroecologia como 

perspectiva epistemológica, a proposta foi sair da pretendida relação asséptica 

entre a pesquisadora, sujeito da observação, e o objeto investigado, para uma 

relação intersubjetiva (HABERMAS, 1994), entre agentes que dialogam durante o 

processo de construção do conhecimento. 

Visando atender a necessidade de interagir com  com as guardiãs e me 

aprofundar nos universos sociais pesquisados, foram escolhidas quatro 

interlocutoras que contribuem à conservação do patrimônio genético e proteção dos 

conhecimentos tradicionais associados ao manejo das sementes crioulas. Poderiam 

ser outras protagonistas, mulheres do campo, agricultoras familiares, guardiãs de 

sementes, entre tantas que realizam a prática agroecológica tanto no âmbito 

produtivo como no reprodutivo, tidas como invisíveis pelo modelo de produção 

agrícola dominante, mas o critério foi a atuação social que essas mulheres realizam 

no âmbito de seus territórios. 
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Gratidão mulherada querida, sem vocês faltariam sementes à minha escrita! 

 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Compilar normativas jurídicas relativas as sementes, a partir de análise crítica 

à construção do ordenamento jurídico e evidenciar o papel e a importância das 

contribuições de agricultoras familiares à manutenção do sistema informal de 

sementes crioulas, ao apreender as “vozes” de quatro guardiãs de sementes 

crioulas tidas como referências na região central do Rio Grande do Sul. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1) Inferir como a descontrução das sementes crioulas no imaginário dos 

agricultores e agricultoras brasileiras pode ser diretamente relacionado às ações 

decorrentes de politicas governamentais implementadas no Brasil a partir da década 

de 1950, que de acordo com a Teoria Marxista da Dependência foram 

impulsionadas pelo capital internacional de forma a possibilitar a ocorrência de 

oligopólios sementeiros; 

 

2) Destacar o protagonismo que as mulheres rurais exercem no processo 

produtivo, seja no âmbito familiar, nas instituições e na sociedade, a partir da 

concepção do Feminismo Camponês e Popular, de forma a contribuir ao 

reconhecimento da conservação do patrimônio genético e proteção dos 

conhecimentos tradicionais associados ao manejo das sementes crioulas que 

realizam. 

 

1.3. Metodologia 

 

Por meio de levantamento bibliográfico e documental, a construção da 

fundamentação teórica decorreu da utilização de técnicas de resumos, fichamentos 

de livros, leitura de artigos científicos e análise jurídica de forma crítica, 

configurando o método indutivo de estudo. 
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De forma a correlacionar a contrução da legislação brasileira relativa às 

sementes crioulas e papel fundamental que as mulheres rurais historicamente 

exercem de forma local na conservação do patrimônio genético e na proteção dos 

conhecimentos tradicionais associados ao manejo das sementes crioulas, optou-se 

pela utilização de abordagem qualitativa (GODOY, 1995) como metodologia para a 

realização desse estudo.  

Relativo à proposta de apreender as “vozes” das guardiãs de sementes 

crioulas envolvidas no estudo, optou-se por construir uma metodologia participativa 

baseada na ferramenta “Rio da Vida” (MOREIRA et al., 2018) possibilitando que a 

sistematização fosse feita pelas próprias agricultoras, além da utilização do diálogo 

como ferramenta fundamental à construção do estudo. 

Já na perspectiva de realizar levantamento de informações sobre as 

trajetórias, conhecimentos e percepções das quatro agricultoras familiares como 

sujeitos sociais que produzem, reproduzem e difundem seus fazeres e saberes 

agroecológicos, foram utilizadas técnica de entrevista semiestruturada, coletadas 

em áudio, após consentimento prévio das entrevistadas, sendo posteriormente 

transcritas e analisadas, realizadas no período de setembro de 2020 a janeiro de 

2021. 

Diante da situação de pandemia e medidas de distanciamento por conta do 

Covid 19, para coleta de informações relativas à trajetória das agricultoras 

familiares, o método de trabalho foi divido em etapas, realizado por análise 

documental e entrevistas semiestruturadas, abarcadas da seguinte forma: 

a) Abordagem inicial formalizando o convite através de contato telefônico; 

b) Entrevista individual através da utilização da ferramenta google meet; 

c) Reunião coletiva através da utilização da ferramenta google meet; 

d) Oficina “Guardiãs de Sementes da Vida” na Feira Internacional do 

Cooperativismo (FEICOOP); 

e) Manutenção do grupo de whatshapp, criado pela pesquisadora em janeiro 

de 2021, com a finalidade de troca de mensagens com as guardiãs de 

sementes crioulas e eventuais coletas de informações necessárias ao 

estudo; 

f) Reunião individual para instrução sobre a metodologia “Rio da Vida”, 

através da utilização da ferramenta google meet; 
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g) Coleta de dados e informações sobre as referidas Guardiãs nas redes 

sociais, reportagens e publicações;  

Dentre as várias atividades, foram realizadas técnicas baseadas na 

metodologia participativa com enfoque feminista através da utilização da ferramenta 

“Rio da Vida”, de forma que as guardiãs de sementes crioulas descreveram suas 

trajetórias a partir de suas próprias lembranças, “como um rio que nasce de um fio 

de água e, em seu percurso, vai se adensando, crescendo, recebendo folhas, 

pedras e outras águas, indo em direção ao mar” (MOREIRA et al., 2018, p. 63). Tal 

ferramenta, possibilitou a contrução pelas próprias guardiãs de uma 

miniautobiografia, a partir de suas próprias lembranças, pontuando marcos que 

achassem importantes sobre suas histórias, vivências e acontecimentos. 

Comparando o “Rio” construído através da metodologia com a vida das guardiãs, 

mas respeitando o formato que cada uma escolheu para realizar a abordagem, a 

proposta era de apresentar suas trajetórias como um rio que parte de uma nascente 

e vai se adensando conforme converge ao mar.  

Diante da necessidade de instrução, foram apresentadas a possibilitade de 

reflexão pessoal a partir da utilização de desenho, linha do tempo, contação de 

histórias e compartilhamento de vivências através de texto corrido. Tal feito seria 

realizado a partir do questionamento: “Quais acontecimentos foram importantes 

para sua construção como mulher, agricultora, guardiã de sementes crioulas e 

referência social?”. Desse modo, duas guardiãs apresentaram seus “Rios” em forma 

de textos e as outras duas em forma de desenho.  

Fundamental apontar que os resultados obtidos não podem ser considerados 

um produto acabado, pois os fatos apontados correspondem ao atual momento de 

vivência das guardiãs. Vale ressaltar que o intuito da utilização de metodologia 

participativa com enfoque feminista de que, “apesar de parecer um exercício 

singelo, quase intuitivo, baseado na memória momentânea” (MOREIRA et al., 2018, 

p. 63) das guardiãs, trata-se de um processo válido para romper com o paradigma 

dominante que invisibiliza as mulheres do campo e que desconsidera os sistemas 

locais de saber (Shiva, 2003). Dessa forma, é fundamental a utilização de 

ferrramentas metodológicas que contribuam à descontrução das relações de poder 

construídas socialmente e ampliar o autoreconhecimento das mulheres sobre a 

realidade que estão inseridas. 

Nesse sentido, dipõe Miguel et al. (2020): 
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A continuidade do projeto político que une feminismo e agroecologia 
depende de ampliar o conhecimento das mulheres sobre sua realidade 
social, problematizando e desconstruindo relações de poder dos homens 
sobre elas em todos os campos da vida. Conhecimento traz 
empoderamento individual e coletivo. (MIGUEL et al., 2020, p.11) 

 

É importante citar que a pesquisadora desse estudo também fez parte de 

algum momento da história das agricultoras, assim como um afluente que se junta 

às águas do rio, diante da atuação no movimento agroecológico na região. Como 

nas reuniões da Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo (AAVRP), nas 

visitas as suas propriedades, nas Oficinas ligadas ao movimento agroecológico, nos 

Dia da Troca das sementes crioulas de Ibarama e Seminário da Agrobiodiversidade, 

em eventos e reuniões da Articulação Mulheres e Agroecologia-RS, ou nos contatos 

através das redes sociais que possibilitaram a troca de saberes entre as envolvidas 

e incentivaram a escrita.  

Contudo, um enorme conjunto de informações também foram levantadas em 

páginas especializadas sobre estes temas, em materiais produzidos por instituições 

acadêmicas, movimentos sociais e assessorias, e similares, que serviram como 

compreensão sobre o universo de inserção das guardiãs protagonistas do estudo. 

E, o que se pretendia ser um breve exercício de levantamento de acontecimentos 

ligados à militância das mulheres, tornou-se uma surpresa qaunto ao conjunto de 

informações sobre o saber e fazer agroecológico das guardiãs, que servirão como 

ponto de partida de outros estudos ainda a serem realizados. 

 

1.4. Delimitação da área geográfica do estudo 

 

A área geográfica do estudo corresponde a Região Central do Rio Grande do 

Sul e se caracteriza pela predominância de áreas rurais e da Agricultura Familiar 

Camponesa, conforme dados do IBGE (2010), conhecida pela presença imponente 

de indústrias fumageiras transnacionais, o que resulta no amplo cultivo e produção 

de tabaco nas propriedades de agricultores familiares da região. 

De acordo com a proposta da Agroecologia como ciência que fundamenta o 

presente estudo, a “diversidade como modelo de produção e não apenas de 

preservação, assegura o pluralismo e a descentralização” (SHIVA, 2003, p. 176), 

repercutindo no mapeamento geográfico de localização do município das 
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propriedades das guardiãs de sementes crioulas, aponta-se a localização dos 

municípios correspondentes as propriedades das guardiãs mas sem tê-la como 

base fundamental à estruturação do trabalho. 

Figura 4 - Localização geográfica guardiãs de sementes crioulas 

 

 

 

                                     Fonte: Ferramenta Google MyMaps 

 

Um dos aprendizados referentes ao estudo foi de entender que embora 

existam traços comuns da ruralidade, o meio rural caracteriza-se por sua imensa 

diversidade, principalmente relativo aos saberes e fazeres agroecológicos das 

mulheres. Nesse sentido, captar essa diversidade “é uma das mais importantes 

missões das pesquisas contemporâneas voltadas para a dimensão espacial do 

desenvolvimento” (ABRAMOVAY, 2000, p. 27), pois tal fator vai de encontro ao 

“paradigma da produção dominante (que) cria o imperativo da uniformidade, das 

monoculturas e do mercado” (PACHECO, 2002, p.138). 

 

1.5. A escolha das Teorias para contextualização teórica do estudo 

 

A “descoberta da agricultura”, segundo Adonásio et al. (2009, p. 252), que se 

deu a cerca de 12 mil anos, pode ser atribuída às mulheres em decorrência da 

“importante mudança do sistema de coleta para a domesticação das plantas e 

animais”, que atualmente segue sendo realizada através da conservação das 

sementes crioulas. Entretanto, a ocorrência da invisibilidade das lutas das mulheres 
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na sociedade em geral e principalmente na agricultura está vinculada à construção 

estrutural da desigualdade de gênero que permeiam as sociedades capitalistas 

patriarcais. 

Conforme apontam Lorenzoni e Jahn (2018): 

 

O papel invisibilizado, relegado às mulheres na produção, pode ser 
atrelado a uma cultura patriarcal, em que o trabalho doméstico e na lavoura 
desenvolvido por elas não é reconhecido, valorizado e nem valorado, e a 
divisão do trabalho por sexo atua como forma disciplinadora e 
estabilizadora da força de trabalho, cumprindo com a concretização da 
divisão social do trabalho e do papel de gênero no meio rural. 
(LORENZONI e JAHN, 2018, p.138) 

 

Da mesma forma, a perda da diversidade genética das sementes crioulas, 

decorre da mercantilização da natureza e dos saberes locais, a partir da colonização 

dos países tidos como periféricos ao sistema norte global, aprofundada pelas 

políticas neoliberais que possibilitaram que “os impérios globais na era da 

biotecnologia serão construídos sobre a destruição e colonização da biodiversidade 

do sul” (SHIVA, 2003, p. 115). 

Para tanto, a fundamentação teórica utilizada teve como base duas vertentes: 

a Teoria Marxista da Dependência dos países da América Latina, de forma a 

analisar o alicerce da construção jurídica do ordenamento jurídico referente as 

sementes, e o Feminismo Camponês e Popular, de modo a  valorizar as práticas 

cotidianas, os saberes e fazeres tradicionais, na tentativa de ressignificar a 

importância das mulheres na construção de sistemas produtivos e na resistência do 

sistema informal de sementes crioulas.  

 

1.6. Estrutura do texto 

 

A estrutura do texto da dissertação está organizado em sete capítulos. O 

primeiro capítulo aborda a “metodologia e as trajetórias essenciais à concretização 

do estudo”, de forma a enunciar a construção da dissertação a partir da perspectiva 

de pesquisa, as ferramentas utilizadas e justificar as escolhas quanto ao objeto de 

estudo.  

O segundo capítulo discute o processo de construção do arcabouço jurídico 

brasileiro referentes às sementes impulsionado pela pressão internacional de 

países do norte global em relação aos países dependentes, de acordo com a Teoria 
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Marxista da Dependência, repercurtindo na descontrução das sementes crioulas no 

imaginário dos agricultores e agricultoras. Analisou-se o reflexo da adesão brasileira 

ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (TRIPS), marco importante para os direitos de propriedade intelectual, 

assegurados pela Lei nº 9.456/97 (BRASIL, 1997), Lei de Proteção de Cultivares, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.366/97 (BRASIL, 1997), e à Ata de 1978 da 

Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), 

aprovada em Paris em 1961, revisada em 1972,1978 e 1991, na construção de leis 

referentes às sementes.  

No terceiro capítulo foi realizado um levantamento do ordenamento jurídico 

referente a sementes e análise crítica do atual Sistema Nacional de Sementes e 

Mudas, estabelecido pela Lei nº 10.711/03 (BRASIL, 2003), regulamentada pelo 

Decreto 5.153/04 (BRASIL, 2004).  Essas legislações impulsionaram a introdução 

das sementes de alto rendimento aos pacotes tecnológicos ofertados aos 

agricultores, subjugando as sementes crioulas às margens da dinâmica da 

economia de mercado instituída. Isto se deu apesar do Brasil ter recepcionado o 

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 

Agricultura - TIRFAA/FAO, promulgado através do Decreto Legislativo nº 297/11 

(BRASIL, 2011), se comprometendo a implantar leis internas sobre a conservação 

e a utilização sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a 

agricultura. Esta legislação inclui a promoção e a preservação de sementes crioulas, 

de forma efetiva e ampla, através do resgate, multiplicação, conservação e 

comercialização de variedades locais. Nesse sentido, Santilli (2009, p.313) dispõe 

que “a Lei de Sementes deve ser também reavaliada em função da necessidade de 

conservação da agrobiodiversidade”. 

No quarto capítulo se analisa de forma crítica a Lei 11.105/05 (BRASIL, 2005), 

Lei de Biossegurança, regulamentada pelo Decreto 5.591/05 (BRASIL, 2005), que 

estabelece o regramento sobre a questão da biotecnologia, permitindo a produção 

e comércio de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) no país.  Esta 

legislação preconiza que, para inclusão das sementes transgênicas no mercado 

agrícola, é necessária uma apreciação de parecer técnico pela Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio). NO entanto, esta legislação reforça o sistema 

formal de produção de sementes e compromete o patrimônio genético e 

sociocultural relativo as sementes crioulas, apesar do Brasil ter aderido ao Protocolo 
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de Cartagena sobre Biossegurança, no âmbito da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, instrumento internacional que preconiza o Princípio da Precaução.  

No quinto capítulo se discute a agroecologia como proposta à conservação da 

agrobiodiversidade, a partir da perspectiva de uma ciência antissêmica, integradora 

e inclusiva, que valoriza os saberes ancestrais e os conhecimentos tradicionais dos 

agricultores guardiões e guardiãs quanto ao manejo das sementes crioulas.  

O capítulo seis foi elaborado a partir de fundamentação teórica que dispõe 

sobre a opressão, violência e discriminação contra as mulheres, presentes desde a 

formação do capitalismo e alicerçadas nas diferenças sexuais existentes como base 

à construção estrutural das funções sociais, a partir da concepção do Feminismo 

Camponês Popular.  

O capítulo sete dispõe sobre as trajetórias das quatro agricultoras familiares 

que foram estudadas nesta pesquisa, guardiãs de sementes crioulas tidas como 

referências de resistência e luta na do Rio Grande do Sul. São expostos os 

respectivos “Rios da vida”, “vozes” e percepções a respeito de seus âmbitos 

produtivo e reprodutivo.  

Nas Considerações Finais foram apresentadas reflexões e limitações quanto 

ao objeto de estudo, de forma a contribuir e dinamizar futuras contribuições 

acadêmicas.  

Por derradeiro, foram apresentadas as Referências Bibliográficas e como 

Apêndices o Questionário semiestruturado utilizado e uma Reportagem que reune 

informações sobre a ocorrência da Oficina “As Guardiãs de Sementes da Vida” que 

ocorreu na Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) Edição Especial 2020, 

realizada com a participação das agricultoras familiares envolvidas no estudo. 
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Figura 5 - Exposição Oficina Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Rural - UFRGS 

 

 

 

Fonte: Realizado pela Autora e Grupo de Agroecologia Gaia (2018) 
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CAPÍTULO 2 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA LEGISLATIVA 

 

2.1. A Teoria Marxista da Dependência e os Impactos da modernização 

conservadora da agricultura  

 

A Teoria Marxista da Dependência, que explica o processo de formação 

socioeconômica da América Latina a partir de sua integração subordinada à 

economia capitalista mundial (MARINI, 1973), estabelece uma relação desigual 

entre o controle do mercado centralizado nos países dominantes e uma perda de 

recursos naturais e financeiros pelos países perifiéricos. Nesses termos, não 

existem países excluidos, todos estão incluídos na lógica do capitalismo que produz 

ao mesmo tempo desenvolvimento e subdesenvolvimento (SANTOS, 2000), como 

um produto do desenvolvimento capitalista mundial. 

Desse modo, Sader e Marini (1973), precursores da Teoria Marxista da 

Dependência, e Bambirra (2012), defenderam que os países periféricos da América 

Latina possuem desenvolvimento econômico dependente dos países 

industrializados. E, dessa forma, através da implementação de políticas 

governamentais realizadas pelos governos locais, os países latinoamericanos 

aprofundam ainda mais suas relações de dependência a poderosos grupos 

econômicos e forças imperialistas “num processo de integração da economia 

mundial que se articulou com o novo desenvolvimento industrial nos países 

dependentes” (SANTOS, 2000, p. 9). 

Nesse viés, Wagner (2005) aponta que: 

 

a Teoria da Dependência surgiu, na década de 1960, como resultado do 
esforço de uma reflexão acerca das mudanças na estrutura 
socioeconômica da América Latina, que se processam a partir dos anos 
1930 e se intensificam no pós-Segunda Guerra no processo de 
internacionalização dos mercados internos desses países (WAGNER, 
2005, p. 75).  

 

Estruturada a partir da construção teórica de Karl Marx, de forma mais 

específica sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista (MARX, 1867/1974), os 

precursores Santos (1971), Sader e Marini (1973) e Bambirra (2012), dispõem que 



54 

o desenvolvimento capitalista dos países dominantes decorre das formações sociais 

periféricas da América Latina. Embora existam divergências quanto ao pensamento 

dos principais representantes dependentistas, em suma, os autores apontam como 

núcleo central comum da Teoria, a construção histórica de um modelo extrativista 

de desenvolvimento estabelecida pelo sistema capitalista mundial que não 

considera subdesenvolvimento e desenvolvimento como etapas de um processo 

evolutivo, mas sim como realidades estruturalmente vinculadas, distintas e 

contrapostas, que restringe os países a periféricos e dominantes. 

Segundo essa lógica, de acordo com Marini (2011a), Dependência pode ser 

entendida como: 

 

uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, 
em cujo âmbito as relações de produção das nações subordinadas são 
modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da 
dependência. (MARINI, 2011a, p. 134-135). 

 

Já a definição de Dependência segundo Santos (2011, [1978]), consiste em:  

 

A dependência é uma situação na qual um certo grupo de países tem sua 
economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra 
economia a qual está submetida. A relação de interdependência entre duas 
ou mais economias, e entre estas e o comércio mundial, assume a forma 
de dependência quando alguns países (os dominantes) podem expandir-
se e auto impulsionar-se, enquanto que outros países (os dependentes) só 
podem fazêlo como reflexo desta expansão, que pode atuar positiva e/ou 
negativamente sobre seu desenvolvimento imediato. De qualquer forma, a 
situação de dependência conduz a uma situação global dos países 
dependentes que os situa em atraso e sob a exploração dos países 
dominantes. (SANTOS, 2011, [1978], p. 361) 

 

Nesse viés, conforme narrativa de Duarte e Graciolli (2007, p. 7), pode-se 

distinguir três formas históricas de dependência: 

 
Quadro 1 - Construção histórica de dependência entre países 

 
 

FORMAS HISTÓRICAS DE DEPENDÊNCIA 

Colonial Financeiro industrial Tecnológica financeira 

exportação de 

produtos naturais 

investimentos na produção de 

matérias-primas e produtos 

presença de corporações 

multinacionais que investem 

na indústria voltada para o 
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agrícolas para seu próprio 

consumo 

mercado interno dos países 

subdesenvolvidos 

capital comercial e 

financeiro 

dominação do grande capital nos 

centros hegemônicos 

a possibilidade de gerar novos 

investimentos depende da 

existência de recursos 

financeiros em moeda 

estrangeira para a compra de 

máquinas não produzidas 

internamente 

Estados 

colonialistas 

(Europa e colônias) 

centros hegemônicos 

 

hegemonia de poderosos 

grupos econômicos e forças 

imperialistas; setor exportador 

de monopólios e patentes 

 
 Fonte: Autora, com base Duarte e Graciolli, 2007, p. 7. 

 

De forma prática, a análise histórica da ocorrência dos processos de 

industrialização dos países tidos como periféricos demonstra a veracidade da Teoria 

da Dependência Marxista. Tal ocorrência somente foi possível a partir da conivência 

entre os centros econômicos dos países dominantes e a estrutura de poder 

existente nesses países que permitiram a materialização da pressão internacional 

através de multinacionais que passaram a ditar o ritmo da extração dos recursos 

naturais associada ao desenvolvimento industrial na América Latina (WAGNER, 

2005). 

 

2.2. A Revolução Verde e a “modernização” do campo 

 

Com relação à agricultura, no final da década de 1950 e início da de 1960, 

os centros econômicos impulsionaram o processo de industrialização brasileira e 

disseminação ideológica da “modernização” do campo através da “Revolução Verde 

e das práticas agrícolas e alimentares que ela disseminou” (NIERDELE e WESZ Jr., 

2018, p. 33). A introdução de um modelo industrial de agricultura se caracterizou 

pela constituição de cadeias agroindustriais, o uso de pacotes tecnológicos e o 

acesso ao crédito farto e barato. 

De acordo com Pimenta (2018), o modelo difundido de uma “modernização 

conservadora” da agricultura implicou: 
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[...] mudanças drásticas nas maneiras de produzir, com a expansão da 
produção e do mercado de insumos químicos e máquinas agrícolas. Essa 
modernização passou a ser chamada conservadora, porque não somene 
manteve inalterada a estrutura fundiária e o poder político no campo, como 
ampliou a concentração da terra e da renda. (PIMENTA, 2018, p. 17) 

 

Com o discurso de acabar com a fome no mundo, a Revolução Verde na 

realidade serviu para disseminação gradativamente de modelo de produção 

agrícola, gestado nos Estados Unidos e na Europa, para os países em 

desenvolvimento. Dessa forma, o modo de produção agrícola realizado nos países 

periféricos se converteria na atividade que é “nos países mais desenvolvido: sem 

pura produção de bens primários, sendo sua conversão em produtos acabados, 

prontos para o consumo, transferida para toda uma série de indústrias específicas, 

no sentido corrente do termo” (RANGEL, 2004, p. 40). 

Na contramão, Santilli, (2009) dispõe: 

 

A maior parte dos agricultores dos países em desenvolvimento da América 
Latina, da Ásia e da África não foi beneficiada pela revolução verde. A 
semeadura dos novos cultivos de alto rendimento e sua manutenção, 
através de pesticidas, fertilizantes e máquinas agrícolas, é muito cara e 
inacessível para os agricultores pobres. A população rural desses países 
é justamente a mais atingida pela fome, o que mostra a ineficácia de um 
modelo agrícola que estimulou o aumento da produção e da produtividade, 
mas marginalizou as populações que não podem ter acesso às tecnologias 
da revolução verde. (SANTILLI, 2009, p.61) 

 

Sem considerar as realidades socioeconômicas dos países periféricos, os 

resultados desta “revolução” impactaram em todos os âmbitos, pois apesar da 

produtividade agrícola média aumentar, “aumentou a destruição do solo, da água e 

da atmosfera” (NOBRE, 2005, p. 70). Ademais, o processo de mecanização do 

campo resultou em êxodo rural, de forma a impulsionar o crescimento da indústria 

e zonas urbanas, que segundo Nierdele e Wesz Jr. ( 2018, p. 110), “não foi uma 

consequência impremeditada da modernização da agricultura. Pelo contrário, foi 

uma ação orquestrada pelo Estado, com vistas a disponibilizar trabalhadores para 

a indústria”, a partir da liberação de mão de obra do campo para a cidade. 

Conforme aponta Santilli (2009, p. 87) “a ‘modernização’ determinou os 

rumos da pesquisa agropecuária, da assistência técnica e extensão rural e do 

crédito rural”, de forma a favorecer os grandes e médios produtores, marginalizando 

os agricultores mais pobres para áreas de menor interesse ao agronegócio. 

Importante apontar que tal processo não está terminado, vide os números de áreas 
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desmatadas e do aumento das ocupadas pela produção de commodities. 

Nesse viés, Santilli, (2009) dispõe que: 

 

Os agricultores passaram a ser tratados como simples produtores 
agrícolas e consumidores de sementes e de outros insumos agrícolas 
industrialmente produzidos. Passaram a ser vistos, portanto, como meros 
usuários finais do trabalho desenvolvido pelos técnicos do melhoramento 
vegetal. Trata-se de uma concepção que negou o papel dos agricultores 
como inovadores e detentores de saberes e práticas fundamentais para os 
sistemas agrícolas e para a manutenção da agrobiodiversidade. 
(SANTILLI, 2009, p.136-137) 

 

Em decorrência desse contexto, surgiram então legislações, inclusive 

relativas a sementes, destinadas a orientar o desenvolvimento de um setor 

“moderno” de produção agrícola que de forma progressiva fortalece os processos 

de mercantilização da natureza, mediado por transações abstratas (MISOCZKY e 

BÖHM, 2012), principalmente quanto a manutenção do sistema agroexportador 

baseado em commodities. 

 

2.3. Pós-Revolução Verde e as Construções legislativas em prol das 

sementes  

 

O sistema capitalista de produção tem como normativa a produtividade 

crescente, de forma que a composição do capital possui uma tendência a aumentar 

progressivamente, caracterizada por Marx (1867/1974) como a Lei Geral da 

Acumulação Capitalista. De forma a impulsionar esse sistema, nos anos 1980, 

surge o neoliberalismo, política ideológica que “transformou profundamente o 

capitalismo, transformando profundamente a sociedade”, pois trata-se de um 

sistema normativo que estendeu “a lógica do capital a todas as relações sociais e a 

todas as esferas da vida” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 07). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do neoliberalismo “acarretou uma 

subordinação explícita das nações aos mercados e um regime estruturado na 

mercantilização do abastecimento alimentar”, como dispõe Mcmichael (2016, p.21), 

de forma a impulsionar o avanço industrial tecnológico. Repercurtindo no modo de 

produção agrícola, tal política propiciou a disseminação de um modelo de 

“agricultura sem agricultores” (PIMENTA, 2018, p. 18), que transformou os 

“pequenos agricultores em uma força de trabalho global informal em prol do capital”  
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(MCMICHAEL, 2016, p.16) 

Nessa lógica de produção, de acordo com Oliveira (2009): 

 

[...] nessa visão antropocêntrica a natureza passou, portanto, a se 
constituir em um objeto da ciência moderna, cujos fenômenos deveriam 
ser moldados de forma a serem utilizados para atender às necessidades 
humanas [...] colocando-a na condição de mero ‘estoque de recursos 
naturais’, ou seja, a natureza passa a ser considerada como um recurso, 
um meio para se atingir um fim. (OLIVEIRA, 2009, p. 06) 

 

Como resultado das inovações tecnológicas decorrentes da Revolução 

Verde, além de aumento de controle sobre os processos biológicos e a 

compatibilização de fatores biológicos com os insumos produzidos industrialmente 

(ROMEIRO 1992; EHLERS, 1999), resultou na consolidação do agronegócio no 

Brasil. Do termo inglês agribusiness, a noção de agronegócio foi formulada nos 

Estados Unidos pelos economistas John H. Davis e Ray A. Goldberg (1957). 

Entretanto, no Brasil, o termo “agronegócio” se populariza a partir da década de 

1990, com a reestruturação produtiva no campo, “como um modelo a reestabelecer 

a agricultura comercial exportadora após a crise da década de 1980” (CAVALCANTI 

e FERNANDES, 2012. p. 21). 

Expressão do capitalismo neoliberal no campo, “cujo sentido designa, a 

princípio, um conjunto de ações ou transações comerciais (produção, 

industrialização e comercialização), ou seja, negócios relacionados à agricultura e 

à pecuária” (SAUER, 2008), remete a uma cadeia de atividades produtivas que não 

podem ser analisadas isoladamente (BATALHA e SOUZA FILHO, 2003), pois 

envolve produtores rurais, indústria e etapas da produção. Com isso, o termo 

também se refere à produção agrícola em grande escala e com a utilização de um 

aparato tecnológico destinado à inserção competitiva (JANK, 2005, p. 26) no 

mercado globalizado.  

Nesse viés, Alentejano (1997) afirma que: 

 

[...] o padrão tecnológico adotado e difundido não se adequa às 
necessidades da pequena produção e as razões para isto são simples: as 
características estruturais da agricultura familiar brasileira não se adequam 
ao padrão tecnológico disponível; o processo não foi feito para os 
pequenos. De um lado, características como limitada disponibilidade de 
terras para uso de máquinas, condições ecológicas adversas – piores 
terras –, policultura, insuficiência de recursos para investi- mentos e mão-
de-obra numerosa dificultam o acesso à moderna tecnologia. 
(ALENTEJANO, 1997, p. 23) 
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Como “proposta de transferência progressiva do poder do Estado para as 

corporações financeiras” (CAVALCANTI e FERNANDES, 2012. p. 19), o 

neoliberalismo  adentra aos países perfiéricos através de subsídios governamentais 

um pequeno segmento “altamente capitalizado”, através de políticas setoriais 

relativas ao meio rural/agroindustrial, em contradição a imposições ideológicas e 

simbólicas realizadas sob a esmagadora maioria da população rural. Fundamental 

apontar que tal difusão de ideias ganha força com a construção e difusão de 

paradigmas pela comunidade científica e ações governamentais a serviço das 

propostas neoliberais. 

Do grego parádeigma, a palavra “paradigma” significa “modelo” ou “padrão” 

(VASCONCELLOS, 2002), e se define a partir de “realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 

2001, p. 13). Dessa forma, a partir da construção de seus paradigmas, os atores 

sociais efetuam a leitura da realidade a partir do estabelecido como “certo” e o 

“errado” ou “o que é aceito ou não” pela comunidade científica à população em geral. 

Nesse sentido, Heredia, et al., 2010, dispõem que: 

 

A análise dos processos sociais rurais em curso, que informam o 
paradigma do “agronegócio”, não pode estar desvinculada das práticas de 
mecanismos e instrumentos de políticas – setoriais ou não – 
implementados pelo Estado brasileiro. (HEREDIA, et al., 2010, p. 166) 

 

Vinculadas aos interesses do capital transnacional, as políticas públicas 

construídas pelos países periféricos impulsionam a tecnologia industrial-capitalista 

como um conjunto de técnicas produtivas destinadas à construção de uma 

sociedade moderna, mas, na realidade, transformam-se em “um instrumento de 

controle e dominação” (MARCUSE, 1999, p. 73) do modelo de produção 

agroexportador. Nesse sentido, foram introduzidas sementes híbridas e 

transgênicas, de forma a viabilizar a monocultura em larga escala e as sementes 

foram transformadas em “instrumento para a transferência de tecnologia”, conforme 

aponta Santilli (2009, p. 133), e se transformaram em “um dos principais objetivos 

de programas de desenvolvimento agrícola financiados por organismos 

internacionais”. 
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Ideologicamente difundidas como “sementes melhoradas” ou de “alto 

rendimento”, programas foram difundidos pelos centros econômicos com o intuito 

de capacitar as instituições agrícolas dos países periféricos quanto à produção e 

distribuição de tais variedades aos agricultores, bem como também criar condições 

para que o setor privado assumisse a sua produção e comercialização 

(LOUWAARS, 2007). Nessa lógica, apesar de terem as suas peculiaridades em 

cada país, as primeiras legislações de sementes foram editadas pelos governos 

latino-americanos influenciados pelo paradigma industrial de “modernização” da 

agricultura, criando condições para as empresas sementeiras assumirem a 

produção e comercialização de sementes. 

 

Quadro 2 - Difusão ideológica das “sementes melhoradas” 

 

Período Agência  Programa 

entre 1958 

e 1987 

United States Agency 

for International 

Development (USAID) 

apoiou o desenvolvimento de um 

setor “formal” de produção de 

sementes melhoradas em 57 países 

em desenvolvimento 

entre 1972 

e 1984 

FAO Implementação do Programa de 

Melhoramento e Desenvolvimento 

de Sementes  em sessenta países 

entre 1975 

e 1985 

Banco Mundial financiou treze programas nacionais 

de sementes e pelo menos uma 

centena de projetos relacionados 

com a introdução de sementes 

melhoradas 

 
  Fonte: Autora com base na narrativa de Louwaars (2007) 

 

Embora detentores do poderio de direcionar a construção de legislações 

alinhadas a assegurar o patrimônio natural dos seus povos, os Estados latino-

americanos cederam à pressão dos mercados e potências internacionais, aderindo 

a Tratados e Convenções que facilitaram o acesso ao capital natural e a penetração 

do capital estrangeiro.  
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Segundo Santilli (2009): 

 

As concepções vigentes – da variedade homogênea e estável como a mais 
“perfeita” e adequada a qualquer sistema agrícola e de que os cientistas 
são os únicos capazes de realizar inovações na agricultura – 
fundamentaram as leis de sementes aprovadas no período pós revolução 
verde, que se inspiraram em leis de países industrializados e procuraram 
sustentar, juridicamente, um modelo industrial de produção de sementes. 
Tais leis tentaram, na verdade, promover a “modernização” da agricultura 
por meio de uma imposição legislativa artificial, que ignora a realidade 
sociocultural e econômica dos agricultores e dos sistemas agrícolas dos 
países em desenvolvimento. (SANTILLI, 2009, p. 137) 

 

De forma a legitimar as ações estatais, as legislações relativas às sementes 

surgem de forma alinhada a este processo de modernização e servem como 

ferramenta para estabelecer, consolidar e manter as transformações sociais, 

econômicas e culturais ocorridas no meio rural. Assim o Estado brasileiro 

estabelece o arcabouço legislativo relativo às sementes, correspondente ao 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que estabelecem normas de produção, 

comercialização e utilização de sementes, e o Sistema de Proteção de Cultivares,  

sistema sui generis que regulamenta os direitos de propriedade intelectual relativos 

a cultivares. 

Com relação ao Sistema de Proteção de Cultivares, Santili (2009) aponta 

que: 

 

Tal como a Lei de Sementes, o sistema de proteção de cultivares nega o 
papel dos agricultores como inovadores e detentores de saberes e práticas 
fundamentais para a agricultura, desconsiderando que a enorme 
diversidade agrícola não existiria se agricultores não fossem capazes de 
inovar e de desenvolver novas variedades e sistemas agrícolas.  
(SANTILLI, 2009, p. 174, 2009) 

Nessa lógica, as políticas públicas impulsionaram a introdução das sementes 

de alto rendimento aos pacotes tecnológicos ofertados aos agricultores à medida 

que “certos elementos do processo de produção rural tornam-se suscetíveis de 

reprodução industrial, eles são apropriados pelos capitais industriais e 

reincorporados na agricultura como insumos ou meios de produção”. De acordo com 

Goodman et al., (2008, p. 7), este processo seguiria a lógica de padronização dos 

processos e produtos industriais, com o intuito de aumentar a produtividade e 

expandir o comércio de commodities agrícolas. 

 

2.3.1. Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais 
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(UPOV) 

 

Em Paris, no ano de 1961, foi criada a Convenção Internacional de Proteção 

de Novas Variedades de Plantas, a chamada “UPOV Convention”, que 

posteriormente foi revisada em 1972, 1978 e 1991 (UPOV, 2006). Tal documento 

propõe que, por meio da uniformização dos instrumentos a serem introduzidos nas 

legislações dos membros da organização (UPOV, 2011), a partir da adesão o país 

assegure “a garantia de que os direitos dos obtentores de novas cultivares serão 

respeitados pelos demais países que tenham aderido ao Acordo e, reciprocamente, 

também se comprometem a respeitar os direitos dos obtentores dos demais países” 

(Fuck et al., 2007, p.91).  

O regime estabelecido pela UPOV reforçou os direitos dos criadores de 

plantas, conhecidos como "direitos de melhorista" ou "variedade de proteção de 

plantas" (PVP- plant variety protection), sendo que os titulares do registro recebem 

os royalties sobre a "comercialização do produto" (VARELLA, 1996, p. 86). 

Entretanto, Shiva (2005) aponta que as normas da UPOV promovem a uniformidade 

e a destruição da biodiversidade, pois excluem os agricultores "enquanto criadores 

que inovam e produzem diversas variedades agrícolas, base para todos os outros 

sistemas de criação agrícola" (SHIVA, 2005, p.328). 

E, nesse sentido, Shiva (2005) aponta que o regime estabelecido pela UPOV 

possibilita:  

(1) a uniformização das sementes ofertadas no mercado;  

(2) a prática da agricultura de monocultura extensiva;  

(3) a exclusão dos agricultores na repartição de benefício por servirem de 

fornecedores de novas variedades ou de matéria-prima para os criadores;  

(4) a perda das variedades crioulas a partir da ocorrência de um sistema de 

produção agrícola uniformizador. 

Com a finalidade de legitimar o direito dos criadores, a UPOV possibilitou a 

comercialização de material genético através da “cobrança de royalties sobre o 

acondicionamento, importação e exportação do material; o material da colheita; os 

produtos elaborados diretamente a partir do material da colheita; novas variedades 

essencialmente derivadas da variedade antiga", de acordo com Varella (1996, p. 

90), e ao aderir à Convenção os países membros se comprometiam a criar um 

sistema legislativo interno de proteção de cultivares. 
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A Ata de 1978 (UPOV, 1978), estabelece que os direitos dos criadores 

abrangem essencialmente a multiplicação e a comercialização de material 

propagativo (a semente ou a muda em si). Assim como estabelece que: 

1. as cultivares protegidas devem ser distintas, homogêneas (ou uniformes) e 

estáveis;  

2. a exceção do agricultor (que é a possibilidade de utilizar parte da produção 

própria obtida a partir de variedades protegidas como semente/muda para 

replantio) e a do melhorista (que é o seu direito de utilizar qualquer material 

protegido como recurso inicial de variação para criar novas variedades); 

proíbe a dupla proteção, ou seja, que uma variedade seja protegida 

simultaneamente por direitos de obtentores e por patentes;  

3. possibilita aos países definir quais espécies são passíveis de proteção, 

podendo inclusive excluir certas espécies de qualquer forma de proteção, 

conforme seus interesses e o tempo de proteção previsto é de pelo menos 

quinze anos para as culturas anuais ou temporárias e de dezoito anos para 

árvores e videiras.  

Já a última revisão, a Ata de 1991 (UPOV, 1991), traz proteções mais rígidas 

aos direitos dos obtentores, pois: estende a duração da proteção de 15 a 18 anos 

para 20 a 25 anos; permite a dupla proteção, ou seja, por direitos de melhorista e 

patentes (esse ponto deve ser entendido no contexto do avanço das modernas 

técnicas biotecnológicas, dado que uma planta transgênica pode ser protegida de 

duas formas simultâneas: a variedade, por direitos de obtentor, e o gene inserido 

ou o processo de inserção correspondente, por patente); inclui, entre outros, o 

material fruto da colheita (e os produtos elaborados diretamente a partir do material 

da colheita das variedades protegida) e as novas variedades essencialmente 

derivadas de outras;  

Outra importante diferença entre a Ata de 1978 (UPOV, 1978) e a Ata de 

1991 (UPOV, 1991) é que não se admite mais que um país abra exceções para 

isentar certas culturas da proteção, sendo estendida a proteção a todas as espécies 

de todos os gêneros botânicos. Ademais, a possibilidade de adesão à Ata de 1978 

(UPOV, 1978) se encerrou no primeiro semestre de 1999, e, atualmente, qualquer 

país que aderir à UPOV terá que se subscrever aos termos da versão 1991. 

Desse modo, Shiva (2001) analisa a UPOV: 

 



64 

a proteção de patentes transforma lavradores em fornecedores de matéria 
prima grátis, os desabilita como competidores e os torna totalmente 
dependentes de suprimentos industriais para entradas tão vitais como 
sementes. O apelo frenético por proteção de patentes na agricultura é, na 
verdade, um estratagema para controlar os recursos biológicos agrícolas. 
(SHIVA, 2001, p. 79) 

 

Inicialmente os países periféricos resistiram a aderir à UPOV, mas a 

resistência inicial foi “vencida por meio de concessões obtidas dos países 

desenvolvidos em áreas como agricultura, têxteis e produtos tropicais, e de 

ameaças de sanções comerciais”, conforme dispõe Santilli (2009, p. 183). Dessa 

forma, os direitos de propriedade intelectual foram incluídos no TRIPS, um dos 

acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC), que expressa a “posição 

sustentada principalmente pelos Estados Unidos, que representava os interesses 

de empresas multinacionais das áreas farmacêutica, química e biotecnológica” 

(Ibid., 2009, p.183). 

Diante da necessidade dos países latino-americanos de permanecerem 

integrados ao contexto econômico mundial, o direito de propriedade intelectual 

(garantias advindas de leis de proteção a criações e inovações, genéticas ou 

biológicas), surge como forma de pressionar construções legislativas internas, como 

observado na adesão a UPOV de 11 (onze) países latino-americanos após adesão 

ao TRIPS, que entrou em vigor em 1995. 

Com isso, como apontam Caputo e Pizarro (1970, p. 324), a “ação do capital 

estrangeiro gera nas economias para onde se dirige, particularmente 

subdesenvolvidas, um conjunto de distorções [...]. Assim, estrutura-se uma 

economia dependente, limitada e condicionada em seu subdesenvolvimento aos 

centros do sistema" reduzindo o papel normativo do Estado que, embora detentor 

do poderio legislativo de direcionar as construções de legislações alinhadas a 

assegurar o patrimônio natural dos seus povos, cedem à pressão dos mercados e 

potências internacionais.  Dessa forma, os governos latino-americanos, através de 

normativas edificaram ordenamentos jurídicos que não possuem efetividade quanto 

ao resguardo das sementes crioulas, objeto fundamental que integra a 

biodiversidade desses países.  

Na mesma lógica, o Brasil, país latinoamericano tropical com dimensões 

continentais, que abrange uma das maiores diversidades biológicas do Planeta, 

adere à Ata de 1978 da UPOV promulgada pelo Decreto n.º 3.109 (BRASIL, 1999), 
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restringindo a construção de legislações que asseguram de forma efetiva os 

patrimônios decorrentes dos ecossistemas e dos conhecimentos dos povos que 

realizam a conservação e o manejo sustentável da biodiversidade que contém. 

Entretanto, as patentes sobre a vida não são permitidas no Brasil, logo não há 

possibilidade de patentear as sementes e plantas no todo ou em parte, pois a 

princípio integram a biodiversidade e não são "invenções" científicas. Porém, o 

patenteamento da sequência genética já havia sido legitimado pelo art. 8º da Lei 

9.279/96 (BRASIL, 1996). 

Dessa forma, o direito brasileiro adere ao sistema sui generis de patentes 

através da possibilidade de inovações, como uma nova sequência genética, serem 

patenteadas, por serem consideradas uma invenção, e as sementes sofrem o que 

se chama de “patenteamento virtual” (PESSANHA, 2016), esvaziando todo 

conteúdo simbólico, cultural e associado às sementes, garantindo, assim, a 

transformação dessas variedades em mercadoria “ecologicamente incompleta” 

(SHIVA, 2001, p. 172). 

Nesse viés, Santilli (2009) define: 

 

Trata-se de um sistema legal voltado para a proteção das inovações 
produzidas por melhoristas de instituições públicas e privadas, por meio de 
métodos e técnicas considerados “científicos”, que resultam, em geral, em 
cultivares homogêneos e estáveis, adaptados ao modelo agrícola 
industrial. Ele se baseia na concepção de que o melhoramento (genético) 
das variedades agrícolas é realizado unicamente por setores profissionais 
específicos (geneticistas, agronômos etc.) e, portanto, só as variedades 
desenvolvidas por tais melhoristas profissionais merecem proteção. Trata 
os melhoristas profissionais como os únicos capazes de realizar inovações 
na agricultura e os agricultores, como meros usuários de seu trabalho. 
(SANTILLI, 2009, p. 173) 

 

Decorrente do modelo agrário colonialista de desenvolvimento, 

posteriormente impulsionado pelo desenvolvimento mercantil industrial e 

perpetuado pelo neoliberalismo financeiro que desprezam os custos e impactos 

ambientais, “os agricultores passaram a ser tratados como simples produtores 

agrícolas e consumidores de sementes e de outros insumos agrícolas 

industrialmente produzidos”, de acordo com Santilli (2009, p. 136).  

 

2.3.2. Biotecnologia industrial de sementes e o Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)  
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Analisar biotecnologia industrial de sementes requer, inicialmente, entender 

o que são as sementes transgênicas. Essas, de acordo com Martinelli e Moura 

(2004), provém da manipulação gênica que altera precisamente características 

existentes ou introduz novas características em um organismo vivo através da 

modificação direta do DNA tanto com a utilização de genes da mesma espécie ou 

interespécies, gêneros e até mesmo reinos diferentes. Mas quais implicações 

surtem a utilização desses novos seres vivos no meio ambiente?  

Como aponta Sarandon (2002), em muitas ocasiões os pesquisadores 

desconsideram a influência e a inter-relação dos fatores culturais, sociais, 

econômicos e ecológicos aos agroecossistemas, resultando em estudos apenas 

que coincidem com a progressiva tentativa de difusão de sementes transgênicas. 

E, para manter este mercado, atualmente controlado por multinacionais, ocorrem 

investimentos maciços em pesquisas científicas e biotecnológicas que, assim, 

revertem em mercadorias que integram os pacotes tecnológicos e mantêm a 

dependência dos agricultores ao setor industrial, assegurados por construções 

legislativas coadunadas ao sistema econômico neoliberal. 

Nesse sentido, Wilkinson e Castelli (2002, p. 89), apontam que: 

 

os avanços da biotecnologia transformam a biodiversidade mundial num 
vasto gene pool, cujos recursos genéticos se tornam insumos estratégicos 
para o desenvolvimento de novos produtos e processos e permeiam 
grandes setores industriais. (WILKINSON e CASTELLI, 2002, p. 89) 

 

De forma a possibilitar os avanços dos setores industriais aos mercados dos 

países periféricos, os avanços biotecnológicos foram incluídos no TRIPS, Tratado 

instituído pela Organização Internacional do Comércio (OMC), em 1995.  O TRIPS 

instituiu o primeiro sistema global de direitos de propriedade intelectual sobre a 

diversidade biológica e sobre variedades de plantas, promovendo relativa 

harmonização em matéria de propriedade intelectual. De acordo com Barbieri e 

Chamas (2006), o TRIPS marca o início de um processo de adequação das 

legislações nacionais aos seus termos, pois preconiza que os países que aderirem 

“devem fazer o necessário para proteger as variedades vegetais de plantas, seja 

mediante patentes ou algum sistema sui generis eficaz, ou alguma combinação 

deles” (FUCK et al., 2007, p.45). 

Oro Boff (2019, p. 443), assim destaca: 
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Com a ratificação do TRIPs, os países criaram leis e/ou reeditaram para a 
proteção da propriedade intelectual, incluindo as invenções 
biotecnológicas e cultivares, inclusive o Brasil. A pressão externa exercida 
diretamente pela aprovação do TRIPs e indiretamente por certos países 
desenvolvidos, como os EUA, impôs para diversos países, em especial os 
em desenvolvimento, este aparato de proteção. 

 

É importante apontar que a problemática reside no fato de que a entrada de 

um Estado-Nação na Organização Mundial do Comércio (OMC) requer que os 

acordos estabelecidos em seu âmbito sejam ratificados pelos membros, entre eles 

os TRIPs, implicando, portanto, que o país realize modificação ou adaptação da 

legislação interna aos moldes estabelecidos em todos os Tratados. Logo, a 

alteração na legislação interna serve como ferramenta dos países do norte global a 

pressionar os países periféricos a implantarem o dispostos nos Tratados, como no 

caso do TRIPS de implementarem normas relativas ao direito de propriedade 

intelectual. 

Gomes (2010) aponta que:  

 

A globalização econômica, ao contrário do que pregava, trouxe prejuízos 
aos países em desenvolvimento, tendo em vista a dependência econômica 
e comercial existente, não somente frente aos demais estados, como 
também às empresas transnacionais e às próprias Organizações 
Internacionais, como é o caso da OMC. (GOMES, 2010, p.27) 

 

Com isso, a forte pressão econômica dos países do norte global, que na 

realidade representam os interesses das grandes indústrias sementeiras,  surte em 

construções legislativas latino-americanas coadunadas ao sistema capitalista de  

dependência, ou melhor apontando, de manutenção e fortalecimento do sistema 

econômico mundial. Em decorrência, a construção do ordenamento jurídico 

brasileiro relativo a sementes foge à lógica de defesa nacional da conservação do 

patrimônio genético e da proteção dos conhecimentos tradicionais relativos ao 

manejo das sementes crioulas. 

 

2.4. A Lei de Proteção de Cultivares e o Direito de Propriedade Intelectual 

 

De forma a  satisfazer a adesão à Convenção Internacional para Proteção 

das Obtenções Vegetais, estabelecida na ata revisada em 1978, o Brasil promulga 

a Lei nº 9.456/97, Lei de Proteção de Cultivares - LPC (BRASIL, 1997), como pré-



68 

condição para adesão do país à União para a Proteção das Obtenções Vegetais 

(UPOV). E, assim, é incluído no ordenamento jurídico o direito de propriedade 

intelectual sobre cultivares, regulamentando a utilização de plantas e protegendo o 

direito dos seus obtentores. Dessa forma, segundo Oliveira (2001, p. 78), “as 

empresas agrobiotecnológicas conseguiram patentear suas sementes 

bioengenheiradas de uma forma draconiana: o agricultor não compra a semente, 

paga apenas pelo direito de uso das sementes por uma safra”.  

Como aponta Santilli (2009): 

 

Tal como a Lei de Sementes, o sistema de proteção de cultivares nega o 
papel dos agricultores como inovadores e detentores de saberes e práticas 
fundamentais para a agricultura, desconsiderando que a enorme 
diversidade agrícola não existiria se agricultores não fossem capazes de 
inovar e de desenvolver novas variedades e sistemas agrícolas.  
(SANTILLI, 2009, p. 174) 

 

O art. 2º da Lei nº 9.456/97 (BRASIL, 1997), dispõe que o obtentor da cultivar 

poderia obstar a livre utilização da planta ou de suas partes de reprodução ou de 

multiplicação vegetativa e, dessa forma, se estabelece a obrigatoriedade de os 

agricultores pagarem royalties pelo uso de sementes patenteadas a cada nova 

safra. Nesta direção surgem críticas à adesão do Brasil a Convenção da UPOV, 

conforme Barcelos (2018): 

 

Apresenta-se como uma espécie de acomodação dos interesses do 
grande capital internacional em forma das corporações multinacionais do 
ramo de sementes, de agroquímicos e, especialmente, de biotecnologia, 
em solo nacional e internacional, no sentido de controlar de forma 
monopolista não só a produção, a comercialização e a manipulação 
genética de sementes, mas também a produção e a venda de agrotóxicos 
e, sobretudo, o patenteamento biológico. (BARCELOS, 2018, pag. 126) 

 

Ademais, como parte da padronização do sistema formal de sementes, o art. 

9º, Lei nº 9.456/97 (BRASIL, 1997), estabelece que as instituições de pesquisa 

pública ou privada que desenvolverem novas variedades ficam obrigadas a 

realizarem o registro dessas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC). 

O mesmo dispositivo normativo também dispõe que o proprietário adquire o direito 

à reprodução comercial no território brasileiro, a partir da concessão por Certificado 

de Proteção de Cultivar, vedando a terceiros, durante o prazo de proteção, a 

produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização das 
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sementes, sem prévia autorização. 

Já o art. 10, IV, da Lei de Proteção de Cultivares (BRASIL, 1997), isenta o 

pequeno produtor rural da obrigatoriedade de patentear suas sementes, se 

destinadas à doação ou troca no âmbito de programas de financiamento ou de apoio 

a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não 

governamentais, autorizados pelo Poder Público, exclusivamente para outros 

pequenos produtores rurais. Reduzindo, portanto, os movimentos do sistema 

informal de sementes a acontecimentos locais e carecedores de institucionalização 

para serem reconhecidos. 

Certamente não há como engessar em um registro a grande variabilidade e 

heterogeneidade genéticas das sementes crioulas, como dispõe Machado, Santilli 

e Magalhães (2008, pag. 82), mas essas variedades necessitam de proteção 

jurídica específica, o que não é concretizado pela Lei nº 9.456/97 (BRASIL, 1997). 

Simplesmente restringir o uso, comercialização e troca de sementes crioulas a 

pequenos produtores rurais não garante a efetiva proteção jurídica, mas demonstra 

ser uma “lei falha de forma quase absoluta por usa inadaptabilidade à realidade das 

sementes tradicionais”, segundo Barcelos (2018, pag. 110).  

O art. 10º, I, da Lei de Proteção de Cultivares (BRASIL, 1997), assegura ao 

agricultor o direito de reservar e plantar sementes para “uso próprio” na próxima 

safra, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse 

detenha. Entretanto, conforme o art. 115, par. único, do Decreto 5.153/2004 

(BRASIL, 2004), que regulamenta a Lei nº 10.711/03 (BRASIL, 2003), restringe essa 

prática à safra seguinte e limita a quantidade de sementes ou mudas que podem 

ser guardadas, não sendo cabível a norma aos agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária e indígenas que multipliquem sementes ou mudas para 

distribuição, troca ou comercialização entre si. Nesse sentido, evidencia o amparo 

jurídico ao sistema formal de produção de sementes, pois limitam a adesão das 

demais categorias de agricultores à produção agrícola com sementes crioulas. 

Interessante apontar que a Lei de Proteção de Cultivares (BRASIL, 1997), ao 

priorizar as sementes comerciais e impulsionar o sistema formal de produção, de 

certa forma protegeu as sementes crioulas, pois as retirou da lógica da economia 

de mercado. Entretanto, o que parecia ser algo positivo, na realidade tornou-se 

nefasto, pois na prática não as protegeu da exploração da diversidade genética 

como fonte de genes para produção de sementes comerciais. E, em decorrência, 
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os agricultores perderam o direito sobre variedades que melhoraram por séculos, 

como um direito ancestral dos agricultores, perdendo o direito de acesso ao 

patrimônio genético, os conhecimentos tradicionais associados e a repartição de 

benefícios, assegurados pela Lei 13.123/15 (BRASIL, 2015).  

Ademais, a diferenciação de detentores estabelecida pela Lei nº 9.456/97 

(BRASIL, 1997) é omissa a todo um legado referente a agrobiodiversidade 

brasileira. Ao contrário das sementes comerciais que representam uma mercadoria 

adquirida pelos agricultores para produção agrícola, as sementes crioulas estão 

relacionadas às práticas culturais alimentares e simbólicas, presentes nas relações 

subjetivas e afetivas estabelecidas pelas comunidades, e representam a 

sociobiodiversidade brasileira, conforme virá a expressar, anos mais tarde, o Plano 

Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade - 

MDA/MMA/MDS (BRASIL, 2009):  

 

Bens e serviços gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados à 
formação de cadeias produtivas de interesse de povos e comunidades 
tradicionais e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e 
valorização de suas práticas e saberes, e assegurem os direitos 
decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de 
vida e do ambiente em que vivem. 

 

Ao longo da análise histórica das legislativas decorrentes de construções 

realizadas por sucessivos governos brasileiros é possível verificar que o 

ordenamento jurídico foi edificado de forma inefetiva quanto a garantia ao direito de 

uso das sementes crioulas pelos agricultores e agricultoras e, portanto, não 

favoreceu à preservação da agrobiodiversidade brasileira expressa por essas 

variedades. Desse modo, as construções legislativas referente as sementes, 

segundo Santos (2012, p.4), “incidem negativamente tanto sobre o ambiente como 

sobre a arte dos agricultores”, comprometendo a agrobiodiversidade brasileira.  
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Figura 6 - Exposição Banco de Sementes Crioulas do Grupo de Agroecologia Gaia 
(Feira livre, Cachoeira do Sul-RS, 2018) 

 

 
 
 Fonte: Arquivo autora (2020) 
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Não podemos mudar o mundo inteiro, mas 

podemos mudar uma vida de cada vez, e ela 

vai mudar outras. Para fazer o Mundo 

florescer, só é preciso plantar. Plantar um 

deserto de cada vez. 

 

Dalva Agne Lynch 
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CAPÍTULO 3 

 

3. AGROBIODIVERSIDADE, SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS E 

A AGRICULTURA FAMILIAR 

 

3.1. O conceito de agrobiodiversidade 

 

Preliminiarmente conceituada na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho 

de 1992 no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio/1992, a 

agrobiodiversidade, ou diversidade na agricultura, de acordo com Munzara (2007), 

reune todas aquelas espécies cujas interações incluem formas de vida animal e 

vegetal, sobre certas condições ambientais, que interagem com a espécie humana, 

fornecendo alimentos e uma diversidade de produtos obtidos a partir de matérias-

primas. Tal diversidade estritamente se relaciona com a paisagem e a expressão 

sociocultural das localidades e torna-se um elemento-chave ao aprimoramento 

genético participativo das variedades crioulas (LYRA et al., 2011). 

 

Figura 7 - Milhos crioulos de Ibarama-RS 
 

  

 

                         Fonte: Arquivo autora (2020) 

 

Quanto ao conceito de diversidade na agricultura, de acordo como Pimenta 

(2018, p. 32), trata-se de uma “característica essencial da agroecolgia que não se 
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constrói sem a preservação da biodiversidade, sem o reconhecimento da 

diversidade territorial, de ecossistemas, de condições e identidades socioculturais”. 

Portanto, todo o manejo aplicado pelos seres humanos aos agroecossistemas, sua 

criatividade e inventividade na interação natural com o meio ambiente segundo 

Barbieri, Bustamante e Santilli (2015), favoreceram a agrobiodiversidade ao longo 

das gerações. Isso está associado a todas as práticas desenvolvidas pelos 

agricultores e agricultoras, entre elas, inovações e interações, práticas de manejo, 

cultivo e seleção de espécies, que incluem, além da diversidade biológica, genética 

e ecológica, a diversidade socioeconômica e cultural, que forma a diversidade 

agrícola.  

Definida também por Santilli (2009) como: 

 

A agrobiodiversidade é essencialmente um produto da intervenção do 
homem sobre os ecossistemas: de sua inventividade e criatividade na 
interação com o ambiente natural. Os processos culturais, os 
conhecimentos, práticas e inovações agrícolas, desenvolvidos e 
compartilhados pelos agricultores, são um componente-chave da 
agrobiodiversidade. As práticas de manejo, cultivo e seleção de espécies, 
desenvolvidas pelos agricultores ao longo dos últimos 10.000 a 12.000 
anos, foram responsáveis, em grande parte, pela enorme diversidade de 
plantas cultivadas e de agroecossistemas e, portanto, não se pode tratar a 
agrobiodiversidade dissociada dos contextos, processos e práticas 
culturais e socioeconômicas que a determinam e condicionam. (Santilli, 
2009, p. 94) 

 

Em decorrência, a legislação brasileira relativa às sementes surge de forma 

alinhada a este processo de modernização e serve como ferramenta para 

estabelecer, consolidar e manter as transformações sociais, econômicas e culturais 

ocorridas no meio rural. E, assim, a produção e a comercialização de sementes no 

Brasil, a Lei 10.711/03, conhecida como Lei de Sementes e Mudas (BRASIL, 2003), 

que garante identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução 

vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. 

Decorrente desta normatização legal, surgem dois sistemas de produção de 

sementes: o sistema formal, que abarca a produção com a utilização de sementes 

de alto rendimento, também conhecidas como sementes comerciais, e o sistema 

informal, que abrange as sementes crioulas, conforme denomina Santilli (2012, pag. 

7). Esta autora afirma que “as leis de sementes têm em comum o fato de atenderem 

principalmente ao chamado sistema ‘formal’ de sementes e de desconsiderarem o 

papel dos sistemas ‘locais’ (chamados de ‘informais’) e tradicionais, que são 
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manejados e controlados pelos próprios agricultores”. 

 

Quadro 3 – Sistema Nacional de Sementes e Mudas 

 

 

Fonte: Autora com base na construção de Santilli (2009) 

 

Conhecido também como o “setor convencional” (Camargo, et al., 1989), o 

sistema formal de sementes corresponde à lógica da agricultura mecanizada e 

intensiva que corresponde a um negócio rentável e lucrativo, incentivado pelas 

políticas governamentais e legitimado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que 

asseguram a produção e comercialização de sementes certificadas. Nesse sentido, 

Dominguez et al. (2000, p. 75), descreve o sistema formal como o “conjunto de 

atividades de produção, que segue as normas e regulamentos indicados na lei de 

sementes, e é responsável pela produção e comercialização de sementes 

certificadas ou controladas, de alguma maneira, em um determinado país.”  

Por falta de legislação específica e escasso incentivo governamental, o 

sistema informal corresponde aos sistemas locais de produção, distribuição, 

comercialização e intercâmbio de sementes crioulas, que incluem o conhecimento 

tradicional da biodiversidade e práticas agrícolas tradicionais de seleção de 

sementes (PADULOSI et al., 2011). Este sistema também é chamado de  “setor 

tradicional” (Camargo, et al., 1989) “sistema local” (Louwaars, 1994) e “setor 

informal” (Musa, 1998). Trata-se, de acordo com Dominguez et al. (2000, p. 76), do 

“conjunto de atividades de produção de sementes sem esquema de certificação e 
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sem reconhecimento oficial”, articulado às margens da dinâmica da economia de 

mercado instituída, sem registro ou certificação formal, mas que asseguram a 

conservação das sementes crioulas, fruto de um longo e diversificado processo de 

seleção, melhoramento genético, domesticação e intercâmbio de sementes, 

realizado por agricultores familiares, indígenas, comunidades tradicionais e 

remanescentes de quilombos. 

 

3.2. Legislação brasileira e o estabelecimento dos sistemas de produção 

de sementes 

 

Na primeira normativa jurídica referente às sementes, a Lei 4.727/65 (BRASIL, 

1965), atualmente revogada, foi estabelecida a definição no art. 1º, par. único, que 

semente ou muda era “todo grão, tubérculo ou bulbo, ou qualquer parte da planta, 

que poderia ser usado para a sua reprodução”, com o intuito de estabelecer o 

conceito de sementes. Nesse momento, o sistema formal de produção de sementes 

se estabelece legalmente no Brasil, marcando o início da organização dos canais 

de produção e comercialização e a supervisão dos mecanismos oficiais e privados 

de controle de qualidade das sementes comerciais. 

Dessa forma, os sistemas locais de produção, distribuição, comercialização e 

intercâmbio de sementes crioulas, que incluem o conhecimento tradicional da 

biodiversidade e práticas agrícolas tradicionais de seleção de sementes 

(PADULOSI et al., 2011), não foram abrangidos à época pela economia de mercado 

instituída. Iniciando, consequentemente, a estruturação do sistema informal de 

produção de sementes. 

Posteriormente, com o advento da Lei 6.507/77 (BRASIL, 1977), atualmente 

revogada, o conceito de sementes foi ampliado no o art. 2º para “todas as estruturas 

vegetais, de qualquer espécie ou tipo, provenientes de reprodução sexuada ou 

assexuada, e que tenham como finalidade a multiplicação de vegetais”, ainda sem 

haver reconhecimento das variedades crioulas. 

Reforçando o sistema formal de sementes, o art. 1º, caput e par. único, da Lei 

6.507/77 (BRASIL, 1977), atualmente revogada, estabeleceu a inspeção e 

fiscalização da produção e do comércio de sementes com o intuito de garantir, com 

base em padrões oficiais, a qualidade do material produzido e comerciado, 

estabelecendo condições para o desenvolvimento da produção e do comércio de 
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sementes e mudas.  Essa normativa jurídica fortaleceu o sistema formal de 

sementes, pois estabeleceu regras e exigências que impulsionou o setor industrial 

e do comércio de sementes de alto rendimento no Brasil, dificultando os agricultores 

de produzirem suas sementes (SANTILLI, 2009, p. 148). 

 

3.3. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas 

 

Com intuito de garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação 

e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado no Brasil, é 

promulgada a Lei nº 10.711/03 (BRASIL, 2003), regulamentada pelo Decreto 

5.153/04 (BRASIL, 2004), que estabelece o Sistema Nacional de Sementes e 

Mudas. Se por um lado essa legislação serve como instrumento para reforçar o 

sistema formal de produção de sementes, por outro, atendendo à mobilização da 

sociedade civil, retira da ilegalidade o manejo local dos recursos da biodiversidade 

(FERNANDES, 2007), resultando em grandes mudanças que têm contribuído para 

o fortalecimento da agricultura familiar e de suas dinâmicas sociais. 

De forma inovadora ao ordenamento jurídico, o art. 2º, inc. XVI, a Lei de 

Sementes e Mudas (BRASIL, 2003), reconhece a existência da cultivar local, 

tradicional ou crioula, podendo ser propriedade, conforme o art. 11, § 6º e art. 48 da 

mesma Lei (BRASIL, 2003), de agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária e indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e 

reconhecidas pelas respectivas comunidades, excluídas da obrigatoriedade do 

Registro Nacional de Cultivares – RNC. Ademais, conforme o art. 8º, § 3º, da Lei nº 

10.711/03 (BRASIL, 2003), os agricultores familiares, os assentados da reforma 

agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca 

ou comercialização entre si, ficam isentos da obrigatoriedade de inscrição no 

Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM.  

O art. 48, da Lei nº 10.711/03 (BRASIL, 2003), proíbe o estabelecimento de 

restrições à inclusão de sementes e mudas de cultivar crioula em programas de 

financiamento ou ao acesso às políticas públicas destinadas à agricultura. Ademais, 

de forma inclusiva, o art. 4º, § 3º do Decreto 5.153/04 (BRASIL, 2004), que 

regulamenta a Lei de Sementes e Mudas, permite a distribuição de sementes 

produzidas por entidades associativas de agricultores familiares aos associados, 

sem inscrição no RENASEM. 
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Apesar do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) habilitar as sementes crioulas ao financiamento a ser realizado pelos 

agricultores familiares, as regras do Seguro da Agricultura Familiar (Seaf), 

obrigatório para os que o acessam, não preveem a cobertura financeira em caso de 

frustração de safra se a lavoura não for implantada com sementes cadastradas no 

Registro Nacional de Cultivares (RNC) (Almeida, 2007, p. 5). Ou seja, apesar de 

representar um avanço, essas normas jurídicas não garantem o efetivo amparo aos 

agricultores familiares que decidem utilizar as sementes crioulas.  

Já o art. 12, § 2º, do Decreto 7.794/12 (BRASIL, 2012), que cria a Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), ampliou aos 

empreendedores familiares rurais, silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores e demais povos e comunidades tradicionais, o direito de distribuição, 

troca e comercialização com dispensa de inscrição no RENASEM, mesmo que por 

cooperativas ou associações de agricultores familiares que comercializarem 

sementes com agricultores familiares não cooperados. 

Todavia, apesar da Lei de sementes e mudas contemplar o sistema informal 

de produção de sementes, essa legislação segue o escopo de estabelecer normas 

voltadas ao sistema formal, pois impõe regramento que praticamente impedem os 

agricultores de produzirem suas próprias sementes. Contribuindo, portanto, com o 

estabelecimento e estruturação de grandes empresas produtoras de sementes, 

fortalecendo as corporações de biotecnologias. 

Ademais, o Brasil assinou e ratificou o Tratado Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura - TIRFAA/FAO, em 2001, e o 

promulgou através do Decreto Legislativo nº 297/11 (BRASIL, 2011), 

recepcionando-o com status de lei ordinária (MAZZUOLI, 2001) na hierarquia 

legislativa. Trata-se de um importante instrumento internacional em defesa do 

sistema informal de produção de sementes, pois reconhece o direito e a 

preservação realizada pelos agricultores em prol da biodiversidade, vinculando os 

países signatários a adotarem ações, políticas e programas de apoio à conservação 

e a utilização sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a 

agricultura. Porém, ainda não foi implementada no Brasil tal legislação que assegure 

de forma efetiva as sementes crioulas. 

 

3.4. A Via Campesina e o Direito as Sementes  
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De fundamental importância ao estudo, a Via Campesina, organização 

internacional de camponeses composta por movimentos sociais e organizações a 

nível mundial, lançou, em janeiro de 2003, a campanha internacional “SEMENTES 

PATRIMÔNIO DOS POVOS E A SERVIÇO DA HUMANIDADE”, é uma reação de 

organizações que a compõem contra o processo de privatização e o monopólio das 

sementes por parte de corporações privadas e em defesa das sementes como um 

patrimônio dos povos essencial à soberania alimentar (VIA CAMPESINA, 2007). 

Em 2008, as organizações camponesas que compõem a Via Campesina 

trabalharam na elaboração de uma Declaração dos Direitos dos Camponeses e 

Camponesas, de modo a reconhecer o direito às sementes e aos conhecimentos e 

práticas agrícolas tradicionais, de camponeses e camponesas. Assim, os 

Movimentos e Organizações que se articulam enquanto Via Campesina Brasil 

lançaram a Declaração dos Direitos dos Camponeses e das Camponesas (VIA 

CAMPESINA, 2021), como uma produção de camponeses e camponesas, sem 

participação do governo brasileiro. Importante documento que assegura o direito 

aos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas de conservar, utilizar, 

trocar e vender as suas sementes ou material de propagação conservados após a 

colheita de sementes nas áreas rurais (artigo 19º).  

O artigo 19º (Via Campesina, 2021), dispõe: 

 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais têm o 
direito de manter, controlar, proteger e desenvolver suas próprias 
sementes e conhecimentos tradicionais. 
3. Os Estados devem adotar medidas para respeitar, proteger e fazer 
cumprir o direito às sementes dos camponeses e outras pessoas que 
trabalham em áreas rurais. 
4. Os Estados devem zelar para que os camponeses disponham de 
sementes de qualidade e quandade suficientes, em momento mais 
adequado para semear e a um preço acessível. 
5. Os Estados reconhecerão os direitos dos camponeses a ulizar as suas 
próprias sementes ou outras sementes locais que escolham, para decidir 
sobre as variedades ou espécies que desejem culvar. 
6. Os Estados devem adotar medidas adequadas para apoiar sistemas de 
sementes camponesas e promover o uso de sementes camponesas e a 
agrobiodiversidade. 
7. Os Estados devem adotar medidas apropriadas para que a pesquisa e 
desenvolvimento agrícola integre as necessidades dos camponeses e 
outras pessoas que trabalham em áreas rurais e para que estes participem 
ativamente na determinação das prioridades em matéria de investigação, 
desenvolvimento e sua realização, tendo em vista sua experiência, e 
aumentar os investimentos na investigação e desenvolvimento de 
sementes e cultivos tradicionais que respondam às necessidades dos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 
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8. Os Estados devem zelar para que as polícas de sementes, as leis de 
proteção de variedades vegetais e outras leis de propriedade intelectual, 
os sistemas de certificação e as leis de comercialização de sementes 
respeitem e levem em conta os direitos, necessidades e realidades dos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 

 

Diante do disposto e da análise do ordenamento jurídico brasileiro relativo às 

sementes, apesar de expressa, a Declaração dos Direitos dos Camponeses e das 

Camponesas não possui legitimidade formal perante o ordenamento jurídico 

brasileiro, mas serve como forma de apontar e, porque não, denunciar a 

necessidade de construção de uma legislação específica que efetive os direitos as 

sementes aos camponeses e a outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 
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Figura 8 – Milhos Crioulos 

 
 

Fonte: Arquivo autora (2020) 
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CAPÍTULO 4 

 

4. LEI DE BIOSSEGURANÇA E OS IMPACTOS SOBRE A 

AGROBIODIVERSIDADE BRASILEIRA 

 

4.1. A lei de Biossegurança 

 

A inserção das sementes como produto do processo industrial e comercial 

decorre da Revolução Industrial no início do sec. XIX. No Brasil, em 1887, foram 

fundadas a Estação Agronômica Imperial de Campinas e a Sociedade Nacional de 

Agricultura, que, segundo França-Neto e Oliveira, 1998, citado por Domingues, et 

al., 2000, “tinham a responsabilidade de multiplicar e distribuir sementes, introduzir 

novas variedades, bem como regulamentar a análise e a utilização das mesmas”. 

Entretanto, a disseminação em grande escala comercial só ocorreu com a 

Revolução Verde e o avanço das técnicas de biotecnologia e engenharia genética.  

De acordo com Goodman et al.,  2008, p. 7, “à medida em que certos 

elementos do processo de produção rural tornam-se suscetíveis de reprodução 

industrial, eles são apropriados pelos capitais industriais e reincorporados na 

agricultura como insumos ou meios de produção”. No período conhecido como 

Revolução Verde, sementes de alto rendimento foram introduzidas nos pacotes 

tecnológicos ofertados aos agricultores, seguindo a lógica de padronização dos 

processos e produtos industriais, com intuito de aumentar a produtividade e 

expandir o comércio de commodities agrícolas.  

Por força da legitimidade da Lei nº 8.974/95 (BRASIL, 1995), ocorre no ano 

de 1998 a primeira autorização favorável ao plantio de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) no Brasil, através de autorização expedida pela Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança (CTNbio). Esta autorização foi favorável à 

empresa Monsanto, que tinha o intuito de produzir a soja Roundup Ready no país 

(BONACELLI; FUCK, 2009), apesar do longo debate sobre as possibilidades e 

riscos envolvendo a introdução de OGM, abrindo precedentes para introdução de 

outras variedades transgênicas no país.   

De acordo com Pacheco (2002): 

 

As mesmas corporações farmacéuticas, agroquímicas e de petróleo que 



86 

monopolizaram o mercado de fertilizantes, de agrotôxicos, no caminho 
aberto pela chamada Revolução Verde, nos anos 50 e 60, transformaram 
a produção de sementes em um grande negócio com a Revolução das 
Sementes nos anos 70. Esse caminho resultou na consolidação do 
controle da cadeia alimentar por um grupo cada vez mais reduzido de 
empresas agroindustriais transnacionais e na legalização da privatização 
da vida, através dos direitos de propriedade intelectual. Nos anos mais 
recentes, essas mesmas corporações passaram a investir no controle 
sobre os processos biológicos e a matéria-prima da vida, a chamada 
Biorrevolução, para circular no mercado global uma quantidade cada vez 
maior de produtos homogêneos, manipulados geneticamente ou os 
organismos geneticamente modificados, também chamados transgênicos. 
(PACHECO, p. 138, 2002) 

 

A entrada de produtos decorrentes da modificação genética pela 

biotecnologia no Brasil iniciou com a introdução de soja transgênica advinda da 

Argentina, chamada pelos agricultores de “soja Maradona” ou “sementes brancas” 

(por não serem vendidas na sacaria original) através da fronteira com o Rio Grande 

do Sul (BENTHIEN, 2003), suscitando a necessidade de construção de legislação 

sobre o assunto. 

Em 1995 o Brasil promulga a Lei nº 8.974/95 (BRASIL, 1995), antiga Lei de 

Biossegurança, já revogada, com intuito de regulamentar a utilização dessas 

tecnologias. Esta lei estabelece normas relativas ao uso da engenharia genética 

para a construção, cultivo, manipulação, comercialização e transporte de 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e seus derivados no país. Marco 

jurídico de fundamental importância, pois inseriu no ordenamento normas de 

segurança e fiscalização em experimentos laboratoriais e utilização no campo das 

sementes transgênicas.  

O modo de produção agrícola industrial intensivo, baseada na monocultura 

de espécies, promove o melhoramento genético das sementes com bases 

científicas, desenvolvendo, promovendo e introduzindo no mercado variedades de 

alta produtividade. Estas sementes acabam por reduzir a base genética das 

sementes brasileiras, por serem introduzidas e utilizadas de forma indiscriminada 

em vários contextos socioambientais brasileiros, além de tolher dos e das 

agricultoras a capacidade de criar as próprias sementes. O uso dessas 

biotecnologias retira o conhecimento sobre diferentes cultivares das mãos do 

campesinato, gerando dependência e ferindo a sua autonomia produtiva e cultural.  

No ano 2000, o Brasil adere ao acordo suplementar da CDB, conhecido como 

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, importante marco normativo 
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internacional de direito ambiental, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro 

pelo Decreto nº 5.705/06 (BRASIL, 2006). Este Protocolo trata especificamente de 

organismos vivos modificados (OVMs) resultantes da biotecnologia moderna (o que 

engloba a sementes transgênicas) e é um Documento norteado pelo Princípio da 

Precaução. Ao assiná-lo, o Brasil reconheceu a importância da estruturação de 

normas que coadunam com uma política de prevenção que proteja a sociedade e o 

meio ambiente acerca dos eventuais riscos advindos da biotecnologia moderna. 

Segundo Derani (2005, p. 14), “o Protocolo de Cartagena trabalha o risco em seu 

aspecto jurídico, definindo instrumentos para a democratização de sua aceitação, 

bem como especificando responsabilidades em relação à superveniência de danos 

[...]”. 

Diante dos Tratados internacionais ratificados, o Brasil revoga a Lei nº 

8.974/95 (BRASIL, 1995) e promulga a Lei 11.105/05 (BRASIL, 2005), Lei de 

Biossegurança, regulamentada pelo Decreto 5.591/05 (BRASIL, 2005) No que 

tange à diferenciação entre a lei antiga e a atual Lei de Biossegurança, esta última 

delegou à CTNBio a competência para a emissão de parecer técnico conclusivo 

para as atividades relacionadas aos OGM, vinculando os órgãos de registro e 

fiscalização dos Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente às suas 

decisões, especialmente no que tange às exigências de Estudos de Impacto 

Ambiental de OGMs (PEALEZ, 2004). Ocorrência preocupante, pois diante da 

incerteza científica dos efeitos dos OGM ao meio ambiente e quanto à saúde 

humana e animal, excluírem a participação de entidades integrantes da 

administração pública federal, assim como a participação popular, compromete a 

efetiva segurança quanto ao comprometimento das decisões com a real tutela do 

meio ambiente e a proteção da biodiversidade. 

Incluindo as sementes transgênicas como oferta ao mercado agrícola, a 

legislação referente à biossegurança beneficia o sistema formal de produção de 

sementes. Entretanto, compromete a manutenção do sistema informal, pois, além 

do cenário atual de incertezas sobre os possíveis impactos desses OGMs ao 

ambiente e à saúde das pessoas, as sementes transgênicas representam ameaça 

às sementes crioulas diante da possibilidade de cruzamentos genéticos não 

esperados, como aponta Lewgoy (2000).  

Dificuldade encontram os agricultores com certificação orgânica, pois a Lei 

nº 10.831/03 (BRASIL, 2003), a Lei de Orgânicos, que regulamentou a produção 
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orgânica no Brasil, prevê um tipo de produção agropecuária livre de organismos 

geneticamente modificados, mas não consegue garantir aos agricultores e aos 

consumidores de produtos orgânicos o direito à não contaminação (PACKER, 

2010). 

Ademais, assegurado pelo art. 225, § 1º, da Constituição Federal/88 

(BRASIL, 1988), e adotado expressamente no art. 1º da Lei 11.105/05 (BRASIL, 

2005), o Princípio da Precaução “é considerado como princípio no qual se direciona 

e norteia as medidas ambientais a serem adotadas quando houver eventuais 

prejuízos ambientais irreversíveis”, de acordo com Machado (2008, p. 66). 

Entretanto tal princípio não aparece norteando as diretrizes da política de 

biossegurança, pois diante da falta de certeza científica quanto à gravidade e 

reversibilidade de um dano ambiental, a utilização de Organismos Geneticamente 

Modificados fere o princípio e aponta a uma descaracterização de prevenção. 

 

4.2. Princípio da Precaução e o desamparo legal ao sistema informal de 

produção de sementes 

 

Mesmo que ocorram movimentos locais de agricultores como forma de 

resistência em prol da conservação e melhoramento destas variedades (LACEY, 

2000; NODARI e GUERRA, 2015; SANTOS et al. 2016a; 2016b), como a ocorrência 

de ações pontuais exercidas por Guardiões, realizações de Feiras de Trocas de 

Sementes Crioulas e manutenção de Bancos de Sementes Crioulas, um número 

expressivo de variedades crioulas está sujeito à perda da biodiversidade (BROWN 

et al., 1999). 

 

4 2.1. Principio da Precaução e os riscos associados à transgenia  

 

A atual Lei de Biossegurança dispõe em seu primeiro artigo a observância do 

princípio da precaução para a proteção do meio ambiente, o que no sentido literal 

da disposição poderia, em termos legais, ser considerado um avanço jurídico. 

Entretanto, como aponta Gilles et al., 2015, há mais de 750 estudos desprezados 

pelos órgãos reguladores de organismos geneticamente modificados – OGM, 

mascarando a discussão dos efeitos imprevisíveis da transgenia sob a ótica da 

preservação da biodiversidade no país. De acordo com Shiva (2001, p.76), “as 
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novas tecnologias roubam a vida e o valor das sementes dos lavradores pelo 

mesmo processo que torna as sementes da empresa a base da criação da riqueza.”  

O princípio da precaução foi alçado à categoria de principio autônomo de 

Direito Internacional, na Segunda Conferência Internacional sobre proteção do Mar 

do Norte, em 1987. Segundo Freitas Martins, 2002, isto foi feito na perspectiva de 

que, “na ausência de provas científicas que atestassem um nexo causal entre 

emissões de substâncias persistentes, tóxicas e propensas à bioacumulação e aos 

seus efeitos no oceano”, fossem melhoradas as tecnologias disponíveis, de forma 

a diminuir os impactos marinhos.  

Este princípio foi inserido na Declaração do Rio, fruto da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento-Rio/92, com o seguinte 

teor: “com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar 

amplamente o critério da precaução, conforme suas capacidades. Quando houver 

perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá 

ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a 

degradação ambiental”. 

Posteriormente, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), um dos mais 

importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente, realizado 

pela Organização das Nações Unidas, ratificada no Brasil pelo Decreto Federal nº 

2.519/98, dispõe que “quando existir ameaça de sensível redução ou perda de 

diversidade biológica, a falta de plena certeza cientifica não deve ser usada como 

razão para postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça”. 

O art. 8º, g da CDB determina, por sua vez, que cabem às partes, como 

medida para conservação in situ dos recursos naturais, “estabelecer ou manter 

meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos associados à utilização 

e liberação de organismos vivos modificados resultantes, da biotecnologia que 

provavelmente provoquem impacto ambiental negativo que possa afetar a 

conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando também 

em conta os riscos para a saúde humana”. 

No que tange à tutela constitucional do meio ambiente, o Princípio da 

Precaução tem fundamento no art. 225, § 1º, II e V, CF/88 (BRASIL, 1988), pois, de 

acordo com o dispositivo, cabe ao poder público “preservar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético”, além de “controlar a produção, a 
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comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 

Nesse viés, de acordo a organização Alliance for Biointegrity que dispõe em 

seu site os alertas e as preocupações de cientistas da agência norte-americana para 

alimentos e fármacos (Food and Drug Administration – FDA), obtidos através de 

ação judicial, o processo de transgenia é extremamente perigoso, diante dos efeitos 

imprevisíveis e da falta de rigorosos testes toxicológicos. Portanto, diante das 

incertezas, de acordo com Gliddon, 1999, os OMGs tornam-se uma ameaça à 

saúde humana e à segurança ambiental e, nesse sentido, torna-se inócuo a Lei 

dispor de forma literal o Princípio da Precaução, se as incertezas científicas que 

alicerçaram sua criação não abrangem os possíveis efeitos adversos, como a perda 

da diversidade genética das sementes crioulas, os impactos socioculturais e a 

degradação econômica dos agricultores familiares em decorrente da utilização das 

sementes transgênicas.  

 

4.2.2. Sementes transgênicas e a perda da biodiversidade brasileira  

 

Diferentemente da semente transgênica, a semente crioula não pode ser 

patenteada, bem como sua sequência genética correspondente. A semente 

transgencia, por sua vez, pode ser patenteada, pois provém de manipulação 

genética que modifica de forma direta seu DNA, alterando as características 

existentes ou introduzindo novas características, de acordo com MARTINELLI e 

MOURA, 2004. Isso se faz através de genes da mesma espécie ou de espécies 

diferentes, porém, resultando em um organismo geneticamente modificado. Essa 

nova sequência genética pode ser patenteada, por ser considerada uma invenção 

fazendo com que as sementes sofram o que se chama de “patenteamento virtual” 

(PESSANHA, 2016), garantindo a transformação dessas em mercadoria.  

De acordo com Bruch, 2005: 

 

Os denominados organismos geneticamente modificados (OGMs) são o 
resultado de uma construção genética com a inserção ou retirada de 
pequenos fragmentos de DNA em organismos vivos, provenientes estes 
de organismos da mesma ou de outra espécie, gênero ou reino. 

 

Portanto, o melhoramento genético realizado pelos agricultores no momento 
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de escolha das sementes ao resguardo para a próxima safra ou, com intuito de 

atender as suas necessidades produtivas, através dos cruzamentos feitos in situ ou 

on farm plantando variedades da mesma espécie na mesma época e localidade, 

difere de forma evidente da transgenia. Essa decorre da capacidade de 

recombinação gênica realizada por profissionais especializados em laboratório, o 

que atualmente conhecemos como biotecnologia transgênica, que, de acordo com 

Mairesse, 2001, trata-se da manipulação a nível celular de genes de seres da 

mesma espécie ou entre espécies diferentes.  

Nesse viés, a natureza jamais “construirá” um organismo transgênico, pois 

não concebe cruzamento de genes entre espécies diferentes.  Assim, a transgenia 

consiste em uma artificialização e divergência do processo evolutivo, pois resulta 

em um produto que não seria originado pela natureza. Em decorrência da 

transferência de genes realizada de forma artificial em laboratório, a transgenia 

implica em riscos biológicos, os chamados biorriscos, por conta da falta de 

conhecimento efetivo de seus efeitos no meio ambiente (Carvalho, 2003), ou então, 

pela incapacidade de controle concreto sobre efeitos já diagnosticados. 

A perda da diversidade genética em ritmo alarmante configura um grande 

desafio para as regiões de grande variedade genética de sementes crioulas “em 

razão, entre outros motivos, do crescimento desorganizado, da fragmentação dos 

ecossistemas naturais e da introdução de variedades exóticas melhoradas e 

espécies exóticas invasoras”, como aponta Nodari e Guerra (2015, p. 184), 

decorrente da possibilidade de cruzamentos genéticos não esperados (LEWGOY, 

2000). 

Para tanto, através da Instrução Normativa n. 25, de 16 de dezembro de 

2005, o Ministério da Agricultura, norma específica a variedades de milho, 

determinou o isolamento de 400 metros da fonte de pólen contaminante para os 

campos de produção de sementes. Entretanto, torna-se praticamente impossível 

controlar a contaminação nos campos vizinhos pelo pólen e sementes pela ação do 

vento, água e insetos. E, além disso, a norma se restringe às plantações de milho 

comum, o que não abrange as demais espécies introduzidas no meio ambiente que 

impõe riscos de contaminação sobre espécies nativas, parentes silvestres e 

espécies sexualmente compatíveis. 

Entre o ordenamento dispor e a ocorrência efetiva dessa disposição há um 

grande distanciamento. De acordo com Barcelos, 2018, p. 69, “os OGMs tornaram-
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se uma realidade dominante nas lavouras”, pois não há controle do fluxo gênico 

contaminante, o que dificulta e inviabiliza a produção orgânica. Essa, de acordo com 

o art. 26, Lei 10.831/03 (BRASIL, 2003), a Lei de Orgânicos prevê um tipo de 

produção livre de organismos geneticamente modificados, mas não consegue 

garantir aos agricultores de produtos orgânicos o direito a não contaminação 

(PACKER, 2010), pois incumbe ao agricultor a responsabilidade de tomar medidas 

para evitar a contaminação da lavoura. 

A adoção de medidas preventivas representa custos adicionais aos 

agricultores que, diante do risco de terem suas lavouras contaminadas e receberem 

menores preços por elas, assumem o ônus de criar barreiras em suas propriedades, 

mudar de espécies a serem plantadas e/ou alterar a época de plantio ou colheita 

para tentar evitar ou minimizar a contaminação. Assim, os prejuízos decorrentes da 

ausência de controle, fiscalização e instrução de manejo de OGMs recaem sobre o 

próprio agricultor que busca plantar de forma sustentável, apesar do art.225, par.1º, 

II, CF/88 (Brasil, 1988), incumbir ao Poder Público a obrigatoriedade de assegurar 

a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País. 

Não há disposição na Lei de biossegurança sobre mecanismos para proteger 

ou indenizar agricultores que tiverem suas lavouras contaminadas pelo fluxo 

genético e nem previsão de responsabilização por danos ambientais ou à saúde 

humana e/ou animal, advindos do uso de transgênicos. Assim, os prejuízos 

decorrentes da ausência de controle, fiscalização e instrução de manejo de OGMs 

recaem sobre a própria sociedade, apesar do art.225, par.1º, II, CF/88 (Brasil, 1988), 

incumbir ao Poder Público a obrigatoriedade de assegurar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do País. 

Além dos produtores orgânicos prejudicados com o problema de 

contaminação, os agricultores que plantam sementes transgênicas são 

prejudicados em decorrência do direito de propriedade industrial, pois a principal 

regra do contrato assinado é a proibição de guardar sementes para a safra seguinte. 

Além de o instrumento apontar o que o agricultor pode e não pode fazer ao plantar 

sementes transgênicas, colher e vender seus derivados, como aponta Terra de 

Direitos (2005), uma das práticas considerada coercitiva, porém legítima, pois o 

ordenamento brasileiro não a proíbe, e permite o controle pela Monsanto da 

quantidade produzida como forma de se certificar de que não há semente estocada 

na propriedade. 
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De acordo com Nodari e Guerra (2003): 

 

As biotecnologias modernas são ferramentas de grande potencial de 
reprogramação dos seres vivos. Contudo, o maior problema na análise de 
risco destes organismos gerados pela biotecnologia é que seus efeitos não 
podem ser previstos em sua totalidade. (NODARI e GUERRA, 2003, p. 
105) 

  

Segundo Lewgoy (2000), inseridas nas plantações, as sementes 

transgênicas representam constante ameaça às sementes crioulas diante da 

possibilidade de cruzamentos genéticos não esperados por causa da capacidade 

de recombinação gênica entre plantas, causando contaminação de variedades 

crioulas por DNA constituinte de OGMs. Dessa forma, conforme Martins (1987, p. 

71), o estudo sobre a ameaça à diversidade biológica “é importante por suas 

implicações sobre a estrutura genética das populações. No caso de plantas, este 

fluxo pode ocorrer através da dispersão do pólen e da semente”, surtindo o efeito 

neoextrativista e extermínio dos recursos naturais dos países “fornecedores”. 

Nesse sentido, apontam Nodari e Guerra (2003): 

 

Afirma-se com frequência que o insumo mais importante para o novo 
milênio é o conhecimento. As tecnologias decorrentes deste conhecimento 
poderão acentuar assimetrias nas relações econômicas entre as nações, 
caso não sejam estabelecidos mecanismos compensatórios e regulatórios. 
(NODARI e GUERRA, 2003, p. 107) 

 

Criada com o intuito de ser a instância responsável por estabelecer normas 

e emitir pareceres técnicos deliberativos relativos à biossegurança dos Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs) no Brasil, tanto para pesquisa como para uso 

comercial, a CTNBio, no uso de suas atribuições, recentemente  aprovou as 

Resolução Normativa nº 16/2018, a Resolução Normativa nº 23/2019 e a Resolução 

Normativa nº 24/2020, que simplificaram a liberação comercial e o monitoramento 

pós-comercialização de produtos advindos de novas técnicas de melhoramento, 

também chamadas de edição genética, como a cisgênese e intragênese.  

Seguindo a lógica de mercado voltado ao lucro dos oligopólios das sementes, 

as variedades transgênicas foram introduzidas e utilizadas de forma indiscriminada 

em vários contextos socioambientais brasileiros, subjugando os saberes e 

construções socioculturais dos agricultores, comprometendo a autonomia produtiva 

e aumentando a dependência desses aos pacotes tecnológicos.  
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Nesse sentido, de acordo com Altieri (2012):  

 

o enfoque da transgenia interpreta os problemas agrícolas como sendo 
simples deficiências genéticas dos organismos e trata a natureza como 
mercadoria. Além disso, não aborda as verdadeiras causas dos problemas 
de pragas, mas apenas os sintomas, tornando os agricultores mais 
dependentes de herbicidas e sementes produzidas por um setor do 
agronegócio que cada vez mais concentra poder sobre o sistema 
alimentar. (ALTIERI, 2012, p.52) 

 

Contudo, os impactos dos transgênicos na biodiversidade brasileira 

requerem urgência de reavaliação da legislação superveniente e a fundamental 

transparência e participação direta e efetiva de entidades e de pesquisadores 

interessados na interrupção da perda da diversidade genética das sementes 

crioulas e sociocultural. O que poderia resultar em uma Política Pública de 

Biossegurança com intuito de criar ferramentas ao Poder Público de prever, 

fiscalizar e erradicar os potenciais impactos sobre a biodiversidade brasileiro. 

 

4.3. Agricultura Familiar e a descaracterização cultural do campo 

 

O processo de industrialização da agricultura promovidos pelas políticas de 

“modernização agrícola” (SANTILLI, 2009, p. 86) conhecido como Revolução Verde 

propiciou grandes transformações, sobretudo, econômicas e sociais no espaço rural 

brasileiro, que resultaram no processo de descaracterização cultural dos 

agricultores. Esse processo de industrialização da agricultura considerou “ o espaço 

rural como se fosse uniforme e acentuaram-se as diferenças entre os dois modelos 

agrícolas (patronal e familiar), provocando a concentração e a especulação 

fundiárias, o êxodo rural e a marginalização da agricultura familiar” (ibid., 2009, p. 

86-87) 

Com o intuito de aumentar a produção e a produtividade agrícola, sem a 

preocupação dos impactos no modo de viver da comunidade rural (SILVA, 2011), 

os conhecimentos tradicionais, as ações sociais, as práticas milenares e o modo de 

vida dos agricultores foram subjugados no ideário brasileiro, pois o objetivo consistiu 

“em mudar normas de comportamento tradicional, a fim de se conseguir uma 

conduta nova mais conforme as exigências do progresso social técnico” (CLERCK, 

1969). Entretanto, apesar da crescente industrialização da agricultura, o mundo 

rural ainda é formado em sua maioria por camponeses ou pequenos agricultores, 
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que marcam a paisagem rural com seus sistemas agrícolas de pequena escala, 

complexos e diversificados (Netting, 1993). 

Com intuito de categorizar a pequena produção familiar rural, o conceito de 

“agricultura familiar” surge em meados da década de 1980 juntamente com o 

processo de redemocratização do País, a partir da “a retomada da organização dos 

movimentos no campo, alguns com representação nacional e outros de ação 

apenas local ou microrregional” (ALTAFIN, 2007, p. 15).  Posteriormente, em agosto 

de 1995, por ação governamental foi lançado uma linha de crédito para custeio 

destinada à agricultura familiar através do PLANAF (Plano Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar). Seguindo as reivindicações da CONTAG 

(Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura), culminou então na 

criação do PRONAF (Programa Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar) 

em 1996. 

Com a aprovação da Lei 11.326/06 (BRASIL, 2006), que legalmente delimita 

e insere o conceito de agricultor familiar no rol de realidades agrárias existentes no 

país, contribuindo ao mercado de produtos agroalimentares em pequenos e em 

médios empreendimentos, há autores diversos que conceituam a categoria. 

Necessário apontar, portanto, que a Lei nº 11.326/2006 (Lei da Agricultura Familiar) 

considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

 

1) não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais;  

2) utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

3) tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  

4) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com a família. 

 

A agricultura familiar tem suma importância, considerando que o Brasil possui 

cerca de 70% (setenta porcento) dos estabelecimentos com área entre 1 e 50 

hectares (IBGE, 2017), contribuindo ao mercado de produtos agroalimentares em 

pequenos e em médios empreendimentos. Portanto, “a agricultura familiar é 

reconhecida como importante ator social, responsável por parte significativa das 

dinâmicas rurais e de grande relevância na articulação rural-urbana, especialmente 
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em Municípios menores” (ALTAFIN, 2007, p. 21). Todavia, em que pese o 

reconhecimento da agricultura familiar, ainda o país é carente de políticas públicas, 

mecanismo imprescindível, com o escopo de efetivar os direitos assegurados na 

Carta Magna, que por serem em sua grande maioria normas de eficácia limitada, 

trata-se de direitos “dependentes das medidas tomadas pelo Estado para sua 

consumação” (BARCELLOS, 2016, p. 133). 

Nas regiões onde a Agricultura Familiar é referência de produção e 

organização, de acordo com Paulino (2012, p. 41), “há consciência de que o 

profundo conhecimento dos elementos da natureza é fundamental para que os 

empreendimentos sejam bem-sucedidos”. Esses conhecimentos decorrem da sua 

necessidade de sobreviver, fazendo com que esses atores sociais ao longo de sua 

vida aprendam a ler a natureza e seus sinais, através das suas experiências vividas. 

Observa-se que toda a sabedoria construída pelos agricultores familiares e sua 

capacidade de observação participante da natureza, ou como disse Paulo Freire, 

de seus “saberes de experiência feitos” (FREIRE,1992), muitas vezes se 

contrapõem às bases de uma ciência dirigida pela lógica matemática das provas 

materiais e contraprovas, mas que pretensamente tentam explicar e quantificar o 

conhecimento/saber. 

Coadunando ao disposto por Altafin (2007, p. 21), de que “a agricultura 

familiar é reconhecida como importante ator social, responsável por parte 

significativa das dinâmicas rurais e de grande relevância na articulação rural-

urbana”, no presente estudo a agricultura familiar é compreendida como “forma 

social de produção e modo de vida” delimitadas por Gasson e Errington (1993, p. 

20), da seguinte forma: 

a) a gestão é feita pelos proprietários;  

b) os responsáveis pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de 

parentesco;  

c) o trabalho é fundamentalmente familiar;  

d) o patrimônio pertence à família;  

e) o patrimônio e os ativos são objeto de transferência intergeracional no 

interior da família e, finalmente,  

f) os membros da família vivem na unidade produtiva. 

 

4.4. Modo de vida tradicional e resistência camponesa  
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A segmentação do campo entre os dois modelos agrícolas (patronal e 

familiar), segundo  Santilli (2009, p. 87), entre os proprietários de pequenas áreas, 

muitos aderiram às promessas da modernização agrícola e “se viram dependentes 

do mercado de implementos e agroquímicos das grandes empresas agroindustriais, 

e das políticas governamentais nada comprometidas com a agricultura familiar” 

(PIMENTA, 2018, p. 18). Entretanto, as mudanças não romperam de forma total e 

definitiva com o modo de vida tradicional dos agricultores, “gestando, antes, um 

agricultor portador de uma tradição camponesa, que lhe permite, precisamente, 

adaptar-se às novas exigências da sociedade. (WANDERLEY, 1996. p. 1).  

O modo de vida pode ser entendido, segundo Marques (2004) como:  

Conjunto de práticas e valores que remetem a uma ordem moral que tem 
como valores nucleantes a família, o trabalho, a terra. Trata-se de um modo 
de vida tradicional, constituído a partir de relações pessoais e imediatas, 
estruturadas a partir das famílias e dos vínculos de solidariedade, 
informados pela linguagem de parentesco, tendo como unidade social 
básica a comunidade. (MARQUES, 2004, p.145) 

 

É oportuno apontar que, desde meados dos anos 1990, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se autodefine como um movimento 

camponês, “diante do modelo de agricultura industrial capitalista e aos seus 

impactos negativos sobre a diversidade cultural e ambiental do planeta, além de seu 

caráter de espoliação, tem dado lugar ao ressurgimento do campesinato como 

identidade política” (MARQUES, 2012, p. 61). Entretanto, como aponta Santilli 

(2009, p. 83), a agricultura camponesa assumiu, “uma grande diversidade de formas 

sociais, sendo muito difícil estabelecer um único modelo agrícola camponês”. 

Segundo Oliveira (2001):  

 

[...] teimosamente os camponeses lutam no Brasil em duas frentes: uma 
para entrar na terra, para se tornarem camponeses proprietários; e, em 
outra frente, lutam para permanecer na terra como produtores de alimentos 
fundamentais à sociedade brasileira. São, portanto, uma classe em luta 
permanente, pois os diferentes governos não os têm considerado em suas 
políticas públicas. (OLIVEIRA, 2001,  p. 189) 
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Neste contexto de busca e construção de novos conhecimentos em oposição 

ao estilo de agricultura da modernização conservadora, um dos movimentos contra 

hegemônicos surgidos foi o da Agroecologia, como um misto de novo enfoque 

científico e movimento social (BUTTEL, 1993) que se propõe a dar suporte para 

uma transição de agriculturas conservadoras para agriculturas sustentáveis.  
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Figura 9 - Milhos crioulos Banco da Solidariedade 

 

 

Fonte: Arquivo autora (2020) 
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CAPÍTULO 5 

 

5. A AGROECOLOGIA COMO ALTERNATIVA À CONSERVAÇÃO DA 

AGROBIODIVERSIDADE  

 

5.1. A Agroecologia no Brasil 

 

Com a ascensão da agricultura industrial, decorrente da modernização do 

campo, a agroecologia surge como movimento social que se materializa a partir de 

ações que buscam a restauração das relações ecológicas existentes.  A partir dos 

anos 1970-80, ganham força os movimentos de agricultura alternativa pautados no 

modelo de agricultura que preconiza o “jeito tradicional de ser” (GIDDENS et al., 

1997, p. 64), e reconhece os saberes das comunidades locais (BRANDERBURG, 

2003). Dentre tais movimentos, desponta a Agroecologia como proposta de modelo 

de agricultura, ciência e  movimento social (WEZEL et al., 2009). Considerando o 

aspecto multidisciplinar desta ciência, há varias autores que definem a 

Agroecologia, entretanto, “conceituar a Agroecologia é uma tarefa complexa, um 

conceito que não pode ser fechado e sim ter uma base conceitual em evolução, de 

acordo com a sua própria filosofia” (SOUZA et al., 2016 P. 83-84).  

De forma técnica, Altieri (2005) define que agroecologia como: 

 

A produção sustentável em um agroecossistema deriva do equilíbrio entre 
plantas, solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos 
coexistentes. O agroecossistema é produtivo e saudável quando essas 
condições de crescimento ricas e equilibradas prevalecem, e quando as 
plantas permanecem resilientes de modo a tolerar estresses e 
adversidades. (ALTIERI, 2005, p.24) 

 

Segundo Mafra (2006), a agroecologia propõe, de certa maneira: 

 

resgatar valores dos agricultores que estavam esquecidos, bloqueados 
pela lógica dominante da exploração agrícola. Tratam-se de coisas que os 
agricultores aprenderam desde crianças, relacionadas à diversificação da 
produção, à subsistência das famílias. Juntamente com técnicas, formas 
de produção, há também um resgate de lembranças e sensações de uma 
vida com mais saúde, fartura, coisas que são importantes dentro da lógica, 
estratégias e trajetória dos agricultores. (MAFRA, 2006. p.36) 

 

De acordo com Guzmán e Montiel (2009): 
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La agroecología surge a partir de la década de 1970 como respuesta 
teórica, metodológica y práctica a la crisis ecológica y social que la 
modernización e 30 industrialización alimentaria generan en las zonas 
rurales (GUZMÁN e MONTIEL, 2009, p.35) 

 

Já segundo Pimenta (2018), a agroecologia surge como:  

 
[...] ações de resistência contra a lógica do agronegócio centrado na 
monocultura, na destruição da biodiversidade, no uso de agrotóxicos e 
altos níveis de contaminação dos alimentos, da terra, da água e 
consequentemente das pessoas do campo e da cidade. (PIMENTA, 
2018,p. 31) 

 

Segundo Siliprandi (2009), a agroecologia se concretiza através do 

protagonismo de homens e mulheres, pois mais do que técnicas produtivas, a 

agroecologia reivindica processos de geração de “autonomia” (PLOEG e LONG, 

1995) e “emancipação dos grupos sociais marginalizados econômica, social, política 

e culturalmente ao longo da história da humanidade, entre os quais as mulheres tem 

maior destaque” (SILIPRANDI, 2009, p. 107). Nesse processo, o papel da mulher 

nos ambientes produtivos e reprodutivos tornou-se alvo de debates e discussões, 

enquanto sujeitos sociais que preservam as tradições e o uso sustentável dos 

recursos naturais mas ficam às margens do mercado (FERNANDES, 2009). 

Diante dissso, de acordo com Souza (2016): 

 

o discurso da agroecologia pode ser tomado como uma forma de 

resistência ao modo de produção convencional capitalista, tendo como 

argumento a democratização do uso dos recursos naturais, o respeito ao 

meio ambiente e às pessoas, além da ideia de horizontalidade. (SOUZA, 

2016, p.84) 

 

Baseada na relação individual e coletiva dos atores sociais com a natureza, 

a agroecologia não ignora o conhecimento dos agricultores, e sim valoriza o 

conhecimento advindo de forma multidisciplinar, “buscando compreender o 

funcionamento do ciclo dos minerais, das transformações de energia, dos processos 

biológicos e das relações socioeconômicas” (SEVILLA-GUSMAN 2005. p.103). 

Ademais, segundo Gliessmann (2001), o objetivo da agroecologia é o 

desenvolvimento de uma agricultura que seja ambientalmente sustentável, 

produtiva e rentável, que objetiva a redução dos impactos da orientação produtivista 
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decorrentes da dependência tecnológica (WOLFF, 1992) gerada pelas orientações 

produtivistas e modernizadoras pela Revolução Verde. 

Nesse sentido, Pimenta (2018), dispõe: 

 

a orientação produtivista não apenas transgrediu os ciclos naturais dos 
cultivos para acelerar os resultados da produção, como negou e taxou de 
improdutivos e atrasados os saberes e práticas tradicionais na agricultura, 
as formas de manejo da terra e dos recursos naturais, que preservavam o 
meio ambiente e a biodiversidade (PIMENTA, 2018, p. 18) 

 

A agroecologia compreende a diversidade enquanto um elemento 

fundamental para alcançar a sustentabilidade (RIBEIRO, 2003), e um dos fatores 

essenciais será a  conservação das sementes crioulas, pois segundo Shiva (2003, 

p. 92), “a diversidade não será preservada enquanto a lógica de produção não for 

transformada”. Tal lógica, tida como paradigma a ser quebrado pelas propostas da 

agroecologia, advém da urgência de se mudar “profundamente a economia e a 

sociedade, derrubando o sistema de normas que está ameaçando de maneiras 

direta a humanidade e a natureza” (DARDOT e LAVAL, 2017, p.13) 

 
5.2. Agroecologia, Mulheres e Convenção de Diversidade Biológica 
 

O Brasil, como país signatário, ao aderir à Convenção de Diversidade 

Biológica CDB, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada na Rio 92, reconheceu ser responsável pela 

conservação de sua diversidade biológica e pela utilização sustentável de seus 

recursos biológicos. Com isso, o Brasil assume o compromisso de reconhecer os 

conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade e as variedades locais 

desenvolvidas por agricultores e populações tradicionais, a partir de seleção, 

desenvolvimento e melhoramento de variedades localmente adaptadas.  

Nesse sentido, Pinheiro et al. (2019) afirma que:  

 

o uso das sementes crioulas influencia nas relações coevolutivas que 
esses agricultores tecem com seus agroecossitemas, ou seja, é um 
processo de evolução dos seres humanos e de seus agroecossistemas no 
mais ampliado pensar, solos, recursos genéticos, agrobiodiversidade. 
(PINHEIRO et al., 2019, p. 1) 

 

Ademais, a Convenção da Diversidade Biológica aponta o papel fundamental 

da mulher na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica, 
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afirmando a necessidade de sua plena participação em todos os níveis de 

formulação e execução de políticas para a conservação da diversidade biológica. 

Nesse viés, Pacheco (2009, p. 46) relembra que “as mulheres sempre assumiram 

um papel de destaque na promoção da Agroecologia”, por possuirem “uma leitura 

diferenciada da agricultura”. 

Nesse sentido, Motta e Tavares, 2018, apontam que: 

 

com foco na contribuição para a construção e consolidação da 
agroecologia, as mulheres vêm atuando a partir dos sistemas 
agroalimentares nas esferas do cotidiano, em que se estabelece o 
parâmetro do direito à alimentação saudável, produzida em consonância 
os ciclos da natureza, através de sistemas diversificados, respeitando os 
conhecimentos tradicionais. (MOTTA e TAVARES, 2018, p. 7) 

 
 
5.3. Agroecologia e Ferramentas coletivas de construção agroecológica em 

prol das Sementes Crioulas 

 
As sementes crioulas não representam somente a diversidade biológica, mas 

exprimem os conhecimentos de agricultores e agricultoras que realizam 

melhoramento e as conservam desde os primórdios da agricultura, transmitidos de 

geração em geração (FRANÇA e GARCIA, 2014). As sementes crioulas  se 

tornaram símbolo de liberdade e autonomia alimentar para os agricultores. Sujeitas 

à perda da diversidade genética e decorrente aniquilamento sociocultural, as 

variedades crioulas estão estão sendo conservadas a partir de movimentos locais 

de resistência de agricultores e agricultoras familiares, como importante 

mecanismos de fortalecimento dos agricultores e agricultoras familiares 

(LONDRES, 2014).  

 
5.3.1. As Feiras de Troca de Sementes Crioulas e a diversidade sociocultural 

 

A origem da palavra feira deriva do latim feria, que significa dia de festa. O 

que é perceptível nas Feiras de Troca de Sementes Crioulas, pois “na sua 

celebração, tem muito pouco de técnico, racional ou econômico e muito de 

solidariedade, alianças, sentimentos de pertencimento, de humanização e 

reconhecimento. É uma festa entre aqueles e aquelas que cuidam das sementes, 

sem delas aferir lucro a curto prazo” (GRÍGOLO, et al, 2015, p.278), organizadas no 
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tradicional formato de varejo, sem lojas físicas, mas com instalações provisórias 

montadas em local público, em algum ponto estratégico da cidade e em dias e 

horários previamente determinados (COLLA et al., 2007).  

Como forma de feira livre, estes movimentos representam um local “escolhido 

para os mais variados atos da vida social, mantendo assim um sentido de 

permanência” (PAZERA JR., 2003, p. 18), pois se trata de um local onde são 

realizados todos os tipos de trocas, não só as comerciais, mas principalmente a de 

saberes e também são realizados os mais diversos contatos sociais. Assim as 

Feiras mantêm funções fundamentais no contexto das cidades em que ocorrem, 

pois caracterizam um ponto de partida ao escoamento da produção, configurando 

conforme Andrade (1997), um “ponto de encontro entre o meio rural e urbano” e 

coexistindo “lado a lado dos pequenos e médios estabelecimentos comerciais”, 

conforme (ANDRADE, 1997, p. 127). 

Fundamentais para a construção da autonomia das agricultoras, Silva (2020), 

aponta: 

 

As  feiras  organizadas  pelas  mulheres  do  campo  foram  importantes  
marcos  para  sua independência financeira e autonomia, umas das 
entrevistadas diz que hoje consegue viajar para cidades vizinhas, o que 
antes tinha medo e não se sentia capaz de resolver problemas corriqueiros 
sozinha e que através da sua participação nas feiras ela se sente 
independente. Outra fala de como foi importante esse espaço para mostrar 
as outras mulheres que elas podem ser independentes dos seus maridos 
e adquirir seu próprio dinheiro e utilizá-lo como quiser a partir da sua 
produção. (SILVA, 2020, p. 06) 

 

Ademais, articuladas em prol das sementes crioulas, as Feiras de troca de 

sementes funcionam como importante elo entre os Guardiões e Guardiãs de 

Sementes Crioulas, agricultores e agricultoras e possíveis novos Guardiões e/ou 

Guardiãs. De forma a esclarecer, Guardiões e Guardiãs de sementes crioulas são 

agricultores e agricultoras que “desenvolvem técnicas empíricas de cunho 

sociocultural para resgate, manutenção e dispersão dos materiais crioulos, cujas 

práticas são passadas de geração em geração”, (BEVILAQUA et al., 2014), o que 

os tornam os responsáveis pela conservação do patrimônio genético e sociocultural 

representado pelas sementes crioulas.   

Organizadas por associações de guardiões, cooperativas ou grupos ligados 

a movimentos em prol da agroecologia, por entidades de representação da 

agricultura familiar, de assessoria e órgãos do Poder Público, o que impera nas 
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Feiras é a troca de sementes. Tanto que o auge do evento é o “Momento da Troca 

das sementes”, como dispõe Grígolo, et al. (2015), em que se privilegia a dimensão 

simbólica, do compromisso assumido de plantar, cuidar e trazer para a próxima 

festa, possibilitando que os agricultores permutem as sementes crioulas.  

Dessa forma, as Feiras de Troca de Sementes Crioulas não podem ser vista 

como simples feiras comerciais, mas como algo maior, pois servem como 

mecanismo de interação social, de acordo com Abramovay (2004), em que as 

representações mentais dos atores sociais impactam na forma de comercializar. Os 

comportamentos desses sujeitos envolvidos nos movimentos em prol das sementes 

crioulas demonstram formas de resistência, já que decorrem de saberes tradicionais 

profundamente enraizados e de relações interpessoais, que de acordo com Starr 

(2010), não podem ser engessados como simples transações econômicas, pois 

envolvem principalmente satisfação pessoal quanto à sua concretização. 

  Figura 10 - Banco de Sementes Crioulas do Grupo de Agroecologia Gaia 
 
 

 

                               Fonte: Arquivo autora (2020) 

 

As trocas que ocorrem nas Feiras de Troca de Sementes Crioulas 

correspondem à perspectiva da epistemologia pós-abissal da ecologia de saberes 

disposta por Santos (2007), pois rompem com a estrutura hierárquica da 

compreensão de ciência, que historicamente se constituiu, e contemplam a 

premissa que valoriza os saberes produzidos pela humanidade e que garante a 

reprodução da vida ao longo dos séculos. Muitas dessas experiências subalternas 

de resistência ocorrem de forma local, “do outro lado da linha”, pois não seguem o 

movimento principal do mercado formal de sementes de alto rendimento. 
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Ademais, depois de realizada a Feira de Troca, os guardiões comercializam 

seus produtos nas unidades familiares na propriedade e em estabelecimentos 

comerciais da região, impulsionando a autonomia dos diversos atores sociais 

envolvidos, pois reafirmam a integração desses com o meio em que vivem. E, nesse 

sentido, conforme dispõe Godoy (1995), é fundamental a atuação dos agricultores 

familiares em defesa da manutenção destes eventos sociais que demonstram a 

resistência e defesa das sementes crioulas.  

                                  Figura 11 - Artesanato das Guardiãs de Ibarama - RS 
 

 

 
                        Fonte: Arquivo autora (2020) 

 

Contudo, a organização social decorrente das Feiras de Troca de Sementes 

Crioulas, no qual os atores sociais locais atuam de forma conjunta, evidencia a 

resistência e luta de agricultores familiares como importante estratégia de 

preservação, valorização dos saberes historicamente construídos e na manutenção 

da biodiversidade brasileira.  

 

5.3.2. Os Bancos de Sementes Crioulas e a diversidade biológica 

 

As sementes crioulas consideradas de forma biológica são um dos 

mecanismos de reprodução e regeneração das plantas, fruto de um trabalho de 

seleção de sementes passadas de geração em geração, e decorrem da construção 

de saberes populares que refletem o poder de decisão do agricultor e agricultora 
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sobre o que plantar e a escolha do modo de produção. E, nesse sentido, Carvalho 

(2003, p. 209) aponta que “quando se trata de sementes, existe um tema de fundo 

que tem a ver com o relacionamento, ou melhor, com o inter-relacionamento” entre 

o agricultor ou agricultora guardiões e a variedade crioula que conserva, e vice 

versa. 

Figura 12 - Exposição Banco de Sementes Crioulas do Grupo de Agroecologia Gaia 
(Ibarama-RS) 

 

 

                         Fonte: Arquivo autora (2019) 

 

Como ferramentas para atender de forma coletiva as demandas dos 

agricultores e agricultoras, os Bancos de Sementes Crioulas surgem como 

estratégias de forma a permitir uma maior circulação no uso e na produção dessas 

variedades. Os bancos de sementes permitem que cada família tenha acesso a uma 

diversidade varietal e, de acordo com Londres (2014, p. 70), surgem “como uma 

estratégia complementar à prática tradicional do estoque de sementes ao nível 

familiar, buscando garantir o abastecimento anual deste recurso”. Além disso, a 

produção comunitária de sementes possibilita a troca de saberes entre os guardiões 

e guardiãs envolvidas, através da participação em eventos, reuniões e durante a 

própria gestão coletiva.  

Nesse sentido, QUEIROGA et al. (2011) apontam: 

 

[...] bancos de sementes podem ser considerados como organizações que 
visam à autossuficiência de um grupo de agricultores familiares na provisão 
de sementes de determinadas espécies importantes para a agricultura 
local. (QUEIROGA et al., 2011, p.32) 
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Trata-se de uma prática alternativa que visa organizar coletivamente a 

produção comunitária de sementes de forma a suprir as necessidades dos 

agricultores familiares para utilizar em seus plantios. Baseada no sistema conhecido 

como “troca-troca”, o intuito é incentivar o resgate e produção de sementes crioulas 

a partir da atuação dos próprios agricultores, os quais pegam “emprestado” do 

banco uma quantidade “x” de sementes e devolvem “2x”. Assim o Banco torna-se 

dinâmico, pois possui o caráter facilitador e promotor do resgate, realizando um 

fluxo contínuo de chegada e saída de sementes, através do cadastro dos 

agricultores e agricultoras que utilizam as variedades armazenadas.  

Considerado o banco de sementes uma tecnologia social, Garofolo (2017), 

dispõe: 

 

Uma tecnologia social caracteriza-se pela construção de soluções de modo 
coletivo pelos atores que irão se beneficiar dessas soluções. Neste 
contexto podemos considerar que bancos comunitários de sementes são 
pautados nos mesmos princípios colaborativos e coletivos e como 
tecnologia social são definidos na interação com a comunidade, e devem 
ser formados e desenvolvidos em um ambiente de confiança, 
reciprocidade e cooperação entre os pares. (GAROFOLO, 2017, p. 52) 

 

Apesar disso, torna-se urgente a necessidade do estabelecimento de 

políticas públicas que proporcionem o desenvolvimento de tecnologias eficientes e 

adequadas às condições locais, que permitam o manejo e a sustentabilidade dos 

recursos genéticos e dos conhecimentos associados, agregando e fortalecendo as 

ações dos guardiões de sementes crioulas (SANTILLI, 2009), pois os movimentos 

sociais em prol da promoção das sementes crioulas tornam-se irrisórios diante do 

avanço da perda da diversidade genética das sementes crioulas e sociocultural.  

 
5.3.3. O Melhoramento Participativo  

 
De acordo com Santilli (2009, p. 174), o melhoramento genético “realizado 

pelos agricultores se confunde com a própria história da domesticação das plantas, 

realizada pelos agricultores ao longo dos últimos milênios”, pois gerou a maioria de 

cultivos para a alimentação da população humana e animal de forma integrada à 

própria evolução. Entretanto, com advento da modernização do campo e a 

construção de paradigmas pela ciência institucionalizada e cartesiana de que 
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melhoramento vegetal seria o realizado apenas por técnicos de instituições 

científicas, a realização do melhoramento genético convencional passou a ser uma 

atividade separada e distanciada da produção agrícola. 

Nesse viés, Toledo (2014) dispõe: 

 

Destaca-se a construção do melhoramento genético convencional 
associada ao uso de insumos químicos e a formação de grandes 
oligopólios na cadeia das sementes no qual envolveu processos de perda 
de variabilidade e diversidade genética estabelecendo fortes processos de 
erosão genética e cultural. Como contraponto a esta estratégia surge o 
melhoramento participativo vinculado a questões sociais como a 
segurança alimentar e ambiental com a minimização de insumos químicos 
e ênfase aos sistemas agroecológico, elementos fundamentais à adoção 
de um modelo agrícola sustentável. (TOLEDO, 2014, p. 35) 

 

Segundo o mesmo autor, diante dos “enormes problemas gerados pelo 

melhoramento convencional com ênfase nas tecnologias biotecnológicas e 

vinculados ao uso excessivo de agroquímicos” (TOLEDO 2014, p. 43), o 

melhoramento participativo sempre foi uma tecnologia social realizade de forma 

individual ou coletiva por agricultores e agricultoras. De forma a considerar as 

questões sociais das comunidades, priorizar a segurança alimentar e ambiental com 

a minimização de insumos químicos e ênfase nos sistemas agroecológicos, o 

melhoramento paticipativo tem como proposta uma  “visão holística e sistêmica”  

(Ibid., 2014, p. 43), vinculada à realidade do pequeno agricultor. 

 

5.3.4.  Os Quintais 

 

Cultivados principalmente por mulheres, os quintais representam fonte de 

sustentação alimentar, expressão de segurança alimentar e nutricional, fonte de 

renda e possibitam pesquisa e experimentação de diversas espécies e variedades 

de sementes e mudas. Entretanto, esse trabalho das mulheres, determinante para 

a subsistência familiar, tem sido desvalorizado, pois o “trabalho exercido por elas  

não  é  reconhecido  como  produtivo” (SILVA, p. 6, 2020), e é entendido como de 

caráter menramente complementar ao trabalho dos homens. 

Nesse sentido Pimenta (2018), aponta: 

 

As experiências agroecológicas são desenvolvidas desde sempre a partir 
do trabalho das mulheres em seus quintais, fonte permanente de alimentos 
para a família, verdadeiras áreas de experimentação de variedades de 
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sementes e mudas, de domesticação e manejo de diferentes espécies 
(PIMENTA, p. 11, 2018) 

 

Ademais, de acordo com Silva (2020): 

 

a  produção  das  mulheres  camponesas  se  dá  em  grande  parte  em  
seus  quintais,  esse  é determinante para a subsistência familiar e é 
imensamente desvalorizado, pois o trabalho exercido por elas  não  é  
reconhecido  como  produtivo.  Realidade  que  vem  se  modificando,  pois,  
a  produção  das mulheres tem trazido renda por meio das feiras 
articuladas por elas. Além disso, desvalorização do trabalho feminino faz 
com que elas tenham mais horas dedicadas ao trabalho, visto que além 
dos afazeres domésticos, ainda cuidam de seus quintais, e por vezes vão 
ao roçado “ajudar” os companheiros. (SILVA, 2020, p. 06) 

 

As práticas e experiências das agricultoras a partir de “formas de saber e 

sistemas de conhecimento não reducionistas e ecológicos” (SHIVA, 2001, p. 47), 

ocorrem normalmente nas proximidades da residência “através do cultivo de 

hortaliças, já que a horta sempre foi de sua responsabilidade e, em alguns casos 

dos filhos menores.” (VAROTTO, 2017, p. 6). Dessa forma, essas práticas 

agroecológicas desenvolvidas nos quintais se tornam importantes ferramentas à 

“implantação de processos de transição agroecológica, recuperação de áreas 

degradadas e adoção de sistemas agroflorestais, de modo a resgatar e recompor a 

biodiversidade.” (PIMENTA, 2018, p.11) 
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Figura 13 - Exposição de sementes crioulas na Colheita Anual de Milho (Ijuí, 2020) 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo autora (2020) 
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CAPÍTULO 6 

 

6. MULHERES, SOCIEDADE PATRIARCAL E A LUTAS FEMINISTAS 

 

6.1. Ser mulher no modo de produção capitalista  

 

 

Na lógica da sociedade patriarcal e colonial, o papel da mulher está vinculado 

ao trabalho reprodutivo, em que o ambiente doméstico, da casa, do lar figura como 

o primeiro espaço em que ocorre a diferenciação dos afazeres femininos e 

masculinos. Decorrente de tal construção, a opressão, violência e discriminação 

contra as mulheres estão sustentam  alicerçadas nas diferenças sexuais existentes 

como base à construção estrutural das funções sociais.  

Socialmente educada para ser responsável pelos cuidados com o lar e os 

filhos, a mulher se afasta do mercado de trabalho (PAULILO, 2004), e ainda que 

inserida, exerce funções precárias que são mal remuneradas ou com remuneração 

que não corresponde à qualificação que possui. Ainda segundo a autora, que “as 

mulheres de famílias pobres sempre trabalharam”, por conta das necessidades 

financeiras se sujeitando a condições subalternas. 

De acordo com Hooks (1989): 

 

vivemos num mundo em crise - um mundo governado por políticas de 
dominação, em que a crença numa noção de superior e inferior, e a sua 
ideologia concomitante - de que o superior deve governar sobre o inferior 
- afeta as vidas de todas as pessoas em todos os lugares, sejam pobres 
ou privilegiadas, alfabetizadas ou analfabetas. (HOOKS, 1989, p. 19) 

 

Dessa forma, através de construção social e histórica torna-se cabível à 

mulher a responsabilidade pelos afazeres da casa, pelo preparo da comida, pelo 

processamento dos alimentos, pelo cuidado com os filhos, doentes e idosos, além 

de todo processo reprodutivo, como gestação e amamentação, produtivo e 

comunitário. E de acordo com Paulilo (2004, p. 2) “historicamente a mulher foi 

considerada a responsável pela educação dos filhos, ela não era aceita nos espaços 

públicos e nem preparada para isso. A igualdade de gênero na Constituinte só foi 

conseguida em 1988 no Brasil”, expressa com o advento da Constituição Cidadã, 

mas que não garante efetivamente o direito a equidade nos ambientes sócio-
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cultural, econômico e político.  

As mulheres estão vinculadas ao trabalho reprodutivo desde o primórdio da 

organização em sociedades, deixando-a em grande parte do tempo restrita aos 

espaços privados. E consequentemente “a representação pública da família é 

outorgada ao homem, permanecendo as mulheres restritas ao mundo doméstico” 

Siliprandi (2011, p. 171) e à mulher é imputado a responsabilidade de alimentar a 

prole.  

Segundo Lorenzoni e Jahn (2018): 

 

Os alimentos fazem parte da (pré)ocupação direta do cotidiano da grande 
maioria das mulheres camponesas, indígenas, de matriz africana e 
quilombolas (principalmente), pois a relação entre alimento, saúde, 
ancestralidade e vida está diretamente relacionada com elas, com seus 
filhos/as e cônjuges. Ou seja, o alimento faz parte de suas relações de 
cuidado, afeto, agrado, partilha. O que não significa uma relação 
romântica, pois dispende trabalho e tempo de dedicação. (LORENZONI e 
JAHN, 2018, p 141) 

 

Trata-se da destinação do espaço privado como território naturalizado da 

mulher e não como espaço de vida e de manutenção e garantia da existência, sem 

considerar a negação ao e do espaço público às mulheres, sendo este destinado 

aos homens, legitimando a opressão e a dominação de gênero, assim como 

também de raça e classe (SAFFIOTI, 1987, 2013, 2015). E, de forma a garantir essa 

relação social de subordinação da mulher em relação ao homem, ocorre uma 

divisão sexual do trabalho vinculada à exploração entre as classes, originando 

assim uma hierarquia de gênero que se vinculou à hierarquia social. 

 

6.2. Ser mulher e agricultora camponesa no modo de produção capitalista  

 

A Revolução Verde acentuou os impactos da sociedade patriarcal sobre a 

mulher agricultora, pois “contribuiu para a expropriação das mulheres de sua 

condição de agricultoras” (NOBRE, 2005 p.72). Na lógica das dinâmicas sociais do 

campo, com a difusão de novas tecnologias e paradigmas neoliberais, as atividades 

que milernamente eram (e ainda são) desempenhadas por mulheres passam a ser 

consideradas como atividades complementares à produção agrícola e esvaziadas 

de seu conteúdo (Ibid., 2005). 

Na perspectiva do enfoque do estudo, que são as guardiãs de sementes 
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crioulas, Jalil et al. (2020), definem “agricultoras agroecológicas” como: 

 

mulheres  que  desenvolvem  atividades agrícolas e não agrícolas voltadas 
para a reprodução de seus grupos familiares e de proximidade, a partir  de  
práticas  sustentáveis  (sociais,  ambientais,  culturais,  econômicas  e  
ecológicas)  em  seus agroecossistemas.   Adicionalmente,  são   aquelas   
que   desenvolvem   relações   sociopolíticas   e econômicas com diferentes 
atores fundamentais para os processos de transição agroecológica e para 
a reprodução da vida, estando envolvidas em redes sociotécnicas, em 
movimentos sociais mistos ou feministas  ou  outros  espaços  de  
organização  social/política.  Elas são portadoras  de  conhecimentos 
ancestrais,  que  ressignificam  e  transformam  suas  práticas  a  partir  das  
necessidades  e  mudanças ambientais  e  culturais,  desenvolvendo  
atividades  fundamentais  para  a  garantida  da  segurança  e soberania 
alimentar, para o fortalecimento das relações sociais nos territórios e para 
a conservação e reprodução da sociobiodiversidade. (JALIL et al., 2020, p. 
2-3) 

 

Inseridas em espaços que normalmente as isolam pela distância geográfica, 

as “mulheres agricultoras são, de fato, uma das categorias mais vulneráveis da 

sociedade brasileira”, segundo Nobre (2005, p 71). Entretanto, unidas à luta 

feminista, crescem através de movimentos camponeses que passaram a trabalhar 

com a perspectiva agroecológica, de forma a fortalecer o processo de emancipação 

das mulheres e dar visibilidade ao trabalho milenar realizado pelas agricultoras. 

 Nesse sentido Lorenzoni e Jahn, 2018, dispõem: 

 

as mulheres permaneciam mais próximas dos assentamentos, cuidando 
das plantas, domesticando animais e, quem sabe, fixando assentamentos 
na forma de aldeia e institucionalizando a produção de alimentos e, talvez, 
ainda organizando o que hoje denominou-se agricultura”. (LORENZONI e 
JAHN, 2018, p. 136) 

 

6.3. A Divisão social do trabalho 

 

A histórica divisão social do trabalho no capitalismo se soma à divisão dexual 

do trabalho (Caderno Feminismo popular e camponês, p. 06), de forma que a 

sociedade considera trabalho produtivo tudo aquilo que gera riqueza monetária e/ou 

financeira, o que diante da divisão social do trabalho, geralmente, aparece como 

sendo atividades laborais exercidos por homens (MEDEIROS, 2010), aprofundando 

as desigualdades sociais e de gênero. Dessa forma, ideologicamente o trabalho é 

definido com base ao sexo de quem o realiza, instituído o “trabalho pesado” a ser 

realizado pelo homem e “trabalho leve” a ser realizado pela mulher (PAULILO, 
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1987). 

Nesse sentido, Kergoat (2003), aponta:  

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais de sexo; esta forma é adaptada 
historicamente e a cada sociedade. Ela tem por características a 
destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à 
esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das 
funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares etc.). 
Esta forma de divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: 
o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 
mulheres) e o princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” 
mais do que um trabalho de mulher). (KERGOAT, 2003, p.55-56) 

 

Apesar de socialmente a mulher realizar o trabalho “leve”, cabe à mulher o 

trabalho produtivo e reprodutivo, o que de acordo com Federici (2017, p. 12), “o 

trabalho doméstico não remunerado das mulheres tem sido um dos principais 

pilares da produção capitalista, ao ser o trabalho que produz a força de trabalho”. 

Entretanto, segundo Dubar (2005, p. 79), “os homens se definem pelo trabalho, 

enquanto as mulheres, mesmo quando devem trabalhar, se definem por seus 

papéis domésticos”, por não serem assalariados, ou seja, por estarem fora de 

relações contratuais.  

Dessa forma, ainda segundo Dubar (2005, p. 51), a exploração da mulher 

torna-se naturalizada dentro dos relacionamentos: 

 

Enquanto permanecem sujeitas a seus papéis domésticos e, sobretudo, às 
tarefas de dona de casa não reconhecidas economicamente, as mulheres 
só podem alcançar uma identidade de procuração (filha de, mulher de, mãe 
de). Enquanto a identidade masculina se constrói em torno do trabalho 
produtivo e das lutas por seu reconhecimento. (DUBAR, 2005, p. 81) 

 

É fundamental apontar que o trabalho doméstico, pela não remuneração, 

possui natureza ‘improdutiva’ em decorrência da transformação em mercadoria da 

força de trabalho e ter sido criada de forma ideológica a invisibilidade da força de 

trabalho feminina, de forma a fortalecer a ideia de que a “dominação masculina é 

baseada no poder que o salário confere aos homens” (FEDERICI, 2017, p.12). 

 

6.4. Invisibilidade ou Invisibilização da luta da mulher?  

 

Considerando análise do modo de produção capitalista, não há invisibilidade 
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da luta da mulher, mas na realidade, ocorre uma invisibilização por meio de uma 

construção histórica que omite e restringe as questões da mulher como ser social. 

Tal fato pode ser analisado a partir de diversos aspectos, mas é importante apontar 

que invisibilização do trabalho está diretamente “ligado à quantidade de dinheiro 

que o trabalho gera e se ele é reconhecido ou não como fonte de riqueza para a 

família” (Sempre viva Organização Feminista – SOF, 2006, p.55).  

Dessa forma, ideologicamente o trabalho da mulher que não é valorizado e 

nem valorado pelo sistema capitalista de produção por ser um trabalho não-pago, 

apesar de serem atividades “que estão diretamente comprometidas com a 

sustentabilidade da vida humana” (CARRASCO, 2003, p. 17). 

Nesse sentido, Lorenzoni e Jahn (2018), dispõem: 

 

O papel invisibilizado, relegado às mulheres na produção, pode ser 
atrelado a uma cultura patriarcal, em que o trabalho doméstico e na lavoura 
desenvolvido por elas não é reconhecido, valorizado e nem valorado, e a 
divisão do trabalho por sexo atua como forma disciplinadora e 
estabilizadora da força de trabalho, cumprindo com a concretização da 
divisão social do trabalho e do papel de gênero no meio rural. 
(LORENZONI e JAHN, 2018, p.138) 

 
 

6.5. Ser mulher no Patriarcado  

 

6.5.1. Família patriarcal e a construção das relações sociais  

 

Definido como “um sistema de estruturas no qual o homem domina, oprime 

e explora a mulher” por Walby (1990, p. 20), o patriarcado tem origem na construção 

das relações sociais baseada na divisão sexual entre homens e mulheres.. Já para 

Pateman (1993, p.167), “a sociedade civil como um todo é patriarcal. As mulheres 

estão submetidas aos homens tanto na esfera privada quanto na pública", pois o 

patriarcado se mantem através da concepção de que os homens possuem um poder 

natural como indivíduos sobre as mulheres em todos os aspectos da vida civil. 

Analisar o patriarcado, portanto, requer a análise histórica da constituição da 

família, pois as organizações humanas nem sempre foram patriarcais. Oriundo do 

vocábulo latino famulus, que significa "escravo doméstico", o termo "família", 

consolidou-se enquanto organização social na Roma Antiga, já centrada no homem, 

exercendo o poder sobre a mulher, os filhos, os escravos e os vassalos, que 

prevalecia até mesmo sobre a autoridade do Estado, possuindo direito de vida e de 
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morte sobre eles (Engels, 1884/2014; Xavier, 1998). 

Nesse sentido, Narvaz e Koller (2006): 

 

A família não é algo biológico, algo natural ou dado, mas produto de formas 
históricas de organização entre os humanos. Premidos pelas 
necessidades materiais de sobrevivência e de reprodução da espécie, os 
humanos inventaram diferentes formas de relação com a natureza e entre 
si. As diferentes formas de organização familiar foram, 
portanto, inventadas ao longo da história. (NARVAZ e KOLLER, 2006, p. 
49-50) 

 

O patriarcado engessa formas de instituir o sistema de dominação do homem 

em relação a mulher, a colocando em um patamar de inferioridade, que serve como 

ferramenta à manutenção da sociedade capitalista subdividida em classes e 

perpetuação do poderio sobre a propriedade privada. Dessa forma, o capitalismo e 

o patriarcado perpetuam as relações de dominação e de expropriação, 

principalmente dos corpos e da autonomia das mulheres (Fonseca, 2000; Saffioti, 

1979, 2001; Toledo, 2003), convertendo a mulher em “primeira criada, sem tomar 

parte na produção social” (ENGELS, 1884/2014, p.89-90), através do 

estabelecimento da família patriarcal e monogâmica.  

Narvaz e Koller, (2006, p. 52) dispõem que “se o papel prescrito aos homens 

na família patriarcal burguesa relaciona-se ao sustento econômico, o papel prescrito 

às mulheres é o de que sejam cuidadoras do marido, do lar e dos filhos”, tornando 

inclusive possível o controle masculino sobre a sexualidade e da vida reprodutiva 

feminina. Como exemplo, poderíamos citar o a obrigação socialmente construída 

de  manter relações conjugais mesmo contra a vontade da mulher. 

Vale destacar que o patriarcado estabelece o poder dos homens, ou do 

masculino, enquanto categoria social, “na qual as relações são regidas por dois 

princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos 

homens e, 2) os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais 

velhos” (Narvaz e Koller, 2006, p. 50).  

De forma naturalizada, esse sistema de dominação estruturante é 

“constituído de ações pessoais e, sobretudo, coletivas, praticadas no dia-a-dia”, 

segundo Saffioti (1987, p.112), pois “a história real é feita por homens e mulheres 

anônimos, através da luta diária”, e mantida pela história oficial escrita por 

homens. Entretanto, tal ocorrência tem assistido iniciativas de “desestabilização 

especialmente através da ação política feminista, que tem pressionado a instituição 
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estatal, para obter ganhos tanto no reconhecimento quanto no esforço de extinguir 

as históricas desigualdades ainda existentes entre homens e mulheres” (MATOS e 

PARADIS, 2014, p. 68). 

 

6.5.2. Patriarcado e Direito das Mulheres no Brasil 

 

A história da organização social familiar no Brasil, se contada a partir da 

história oficial, teve como ponto de partida o modelo patriarcal de colonização 

adaptado às condições sociais do Brasil, a partir do estabelecimento do sistema 

latifundiário e escravagista (Saffioti, 1979; Xavier, 1998). Dessa forma, como 

apontam Narvaz e Koller (2006, p. 51) “a posição da mulher, na família e na 

sociedade em geral, desde a colonização até hoje, demonstra que a família 

patriarcal foi uma das matrizes de nossa organização social”.  

Enraizada a mentalidade patriarcal, até as primeiras décadas do século XX, 

as mulheres brasileiras não haviam conquistado igualdade de direitos civis 

garantidos aos homens, como pode ser observado: 

 

Quadro 4 - Patriarcado e direito das mulheres 

 

Ano Ordenamento Jurídico Direitos Civis 

1916 Código Civil Brasileiro Seguindo a lógica patriarcal e 
paternalista, dispõe que a mulher 
casada necessitava de autorização do 
marido para poder trabalhar 

1934 Constituição Federal 
Mulher conquista o direito a voto  

1941 Consolidação das Leis 
Trabalhistas 

Trabalho feminino foi regulamentado 

1930/1945  

Ditadura 
Vargas 

Conjunto de Legislações 
lançadas como base de 

sustentação dessa 
nova ditadura 

Movimentos feministas foram 
reprimidos 

1941 Consolidação das Leis 
Trabalhistas 

Regulamentação do  trabalho feminino  

1946 Constituição Federal Mulher torna-se beneficiária do suporte 
social assegurado pelo trabalho 
masculino 
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1962 Alterações no Código 
Civil Brasileiro 

Mulheres casadas passam a poder 
trabalhar sem necessitar de autorização 
de seus maridos 

1988 Constituição Federal 

(transição democrática e 
institucionalização dos 
direitos humanos no 

país) 

Art. 5º contempla o Princípio da 
igualdade entre homens e mulheres. 

Art. 226, § 5º estabelece direitos e 
deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher 

2002 Novo Código Civil 
Brasileiro, que substituiu 
o Código Civil de 1916 

A família não seria mais regida 
pelo pátrio poder, mas pelo pater 
familiae, que pressupõe a igualdade de 
poder entre os membros do casal 

 
Fonte: compilação de legislações realizada pela Autora (2021) 

 

A despeito das conquistas sociais e dos dispositivos legais que postulam a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, ocorreram, nas últimas décadas, 

mudanças consideráveis na vida das mulheres e quanto ao reconhecimento de 

direitos femininos. Entretanto, como dispõem Narvaz e Koller (2006, p. 53), os 

“papéis e relações assentados em discriminações e desigualdades de gênero 

permanecem neste novo século”, pois o tratamento desigual entre homens e 

mulheres não foi dissipado em decorrência da equidade formal, que não garante o 

efetivo exercício dos direitos alcançados (Prá, 2001).  

Bottini (2013, p. 17) ressalta que:  

 

no caso das mulheres, podemos afirmar que também houve avanços ao 
longo do tempo. Entretanto, o processo de emancipação da mulher sempre 
foi muito mais intenso, as lutas tiveram que ser árduas e persistentes. Este 
fato persiste até hoje numa luta contínua para superar a dualidade 
“trabalho do homem” versus “trabalho da mulher”. Então a mulher não luta 
apenas contra o capital, mas também contra os “valores” machistas que 
imperam na sociedade e que muitas vezes estão presentes nos próprios 
lares. (BOTTINI, 2013, p. 17) 

 

Importante salientar que as discriminações enraizadas pelas relações de poder 

historicamente desiguais podem ser consideradas como uma forma de violência de 

gênero e de violação dos direitos humanos das mulheres. Mesmo que os direitos 

humanos das mulheres e das meninas tenham sido reconhecidos em 1993, pela 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas 

(ONU), como parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais, as 
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mulheres ainda permanecem sem a garantia efetiva de direitos. 

 

6.5.3. Patriarcado, Divisão Sexual do Trabalho e Mulheres do Campo 

 

Marcado pelo patriarcado de forma mais densa, as mulheres do campo 

sofrem com os preceitos religiosos e familiares de forma mais evidente e rígida. As 

estruturas do universo rural são marcadas com maior rigor que as urbanas, 

tornando-se evidentes apartir da análise da divisão sexual do trabalho. Nesse 

sentido, Perrot (2015, p.111) aponta que “o universo rural, alicerçado no casal, no 

modelo de família patriarcal é muito hierarquizado. Observamos uma rígida divisão 

de papéis, tarefas e espaços”. Aos homens são atribuídas as tarefas do trabalho na 

terra e nas transações comerciais, já à mulher cabe à responsabilidade de cuidar 

área da casa, do quintal e da horta, além da criação de animais. 

 Aparentemente destinado à mulher o trabalho tido como “leve” (PAULILO, 

1987), a teoria revela a sobrecarga laboral de trabalho realizadas pelas agricultoras, 

pois “muitas vezes trabalham na lavoura, na retirada do leite e também nas tarefas 

de casa, o que se configura como uma tripla jornada de trabalho” (PIMENTA, 2018, 

p. 12), pois o “trabalho desempenhado pelas mulheres agricultoras familiares se dão 

nas diferentes fases do processo produtivo, desde a preservação das sementes e 

da biodiversidade à organização da produção e comercialização”. Apesar de 

historicamente, em decorrência da construção patriarcal de subordinação da mulher 

ao homem, o seu trabalho ser reconhecido como complementar ao trabalho do 

marido/pai/irmão ou qualquer outro homem que de forma conjunta realizar os 

serviços da propriedade. 

E nesse sentido, ainda segundo a autora: 

 

O entendimento de que o trabalho da mulher na agricultura é provisório e 
meramente complementar ao trabalho masculino, enraizou-se de tal forma 
na sociedade, que ainda persiste nos dias atuais a desvalorização e falta 
de reconhecimento do trabalho das mulheres. Pesam sobre elas o acúmulo 
das atividades produtivas com os trabalhos domésticos e de cuidados e a 
sua exclusão dos processos decisórios e de gestão da organização 
produtiva familiar. (PIMENTA, p. 11, 2018) 

 

Diferente da mulher urbana, a trabalhadora no contexto rural está inserida 

em um contexto de maior desgaste físico e psíquico, pois a demanda de trabalho é 

mais braçal (EBLING et al., 2015), a expondo a riscos e vulnerabilidades. Além da 
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estrutura arcaica do meio rural, especialmente de pequenas comunidades, em que 

as “decisões públicas devem ser expressas pelos homens e não pelas mulheres” 

(NEVES e MEDEIROS, 2013, p. 96), afastando as mulheres da esfera pública e a 

dependência patriarcal feminina que as impede de alcançar a emancipação e 

autonomia. 

Segundo Deer e Léon (2002), as mulheres do campo sofrem de forma muito 

singular com a invisibilidade que é repercutida nas questões econômicas e de 

gestão da terra, já que as mulheres não têm acesso à terra devido à preferência 

masculina na herança e no casamento, também enfrentam dificuldades no acesso 

ao crédito e aos programas estatais de distribuição e/ou subsídios de insumos e 

tecnologias. Mesmo com avanços relativos à condição das mulheres no meio rural, 

a maioria ainda não recebe o reconhecimento pelo papel fundamental que 

desempenham, “historicamente, no desenvolvimento da humanidade e da 

agricultura” (LORENZONI e JAHN, 2018, p. 140), pois elas “ainda opinam somente 

no território ao redor de sua casa, onde se localiza a horta, o pomar e a plantação 

das miudezas”. 

Para Karam (2004), é fundamental apontar o papel da mulher no processo 

de ruralidades:  

 

No campo da produção ela tem sido precursora dentro da unidade familiar, 
assumindo os desafios de começar algo novo, ao mesmo tempo que 
desafia a produção convencional ao pôr em prática saberes adquiridos 
com outras gerações. Muitas vezes é ela quem reintroduz sementes há 
muito guardadas nas próprias hortas domésticas, testa formas e 
preparados no cultivo, recupera a cooperação em todas as esferas da 
produção. É ela que tem garantido a sociabilidade no mundo rural, atuando 
no espaço privado – na família, na vizinhança, na religiosidade. Ela 
silenciosamente faz as articulações e ‘costuras’ do tecido social da unidade 
familiar, da família extensa e da comunidade. (KARAM, 2004, p. 304) 

 

De forma favorável, as dinâmicas de sociabilidade que compõem a vida no 

campo facilitam as “trocas de saberes e de produtos, os cuidados com a saúde 

mediante o cultivo e uso das ervas medicinais” (PIMENTA, 2018, p.12), além da 

forma presente de realização do extrativismo, presente em algumas comunidades. 

Além disso, as mulheres do campo (aqui se inclui as das florestas) realizam a 

importante e fundamental prática de preservar a biodiversidade, através da 

domesticação das sementes, seleção e conservação das variedades (FRIEDMAN, 

2002). É, portanto, “um movimento que vai contra a seleção feita pelas empresas 
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produtoras de sementes, que buscam apenas aumentar a produtividade e a 

resistência aos agrotóxicos” (NOBRE, 2005 p.72). 

 

6.5.4. Violência e Submissão Feminina na Sociedade Patriarcal 

 

A violência contra as mulheres na sociedade patriarcal está vinculada à 

construção de subordinação nas relações sociais, imposta através de diferentes 

formas de dominação, desempenhada por homens e pelo Estado sobre as 

mulheres, e naturalizada cotidianamente de forma física, emocional ou psicológica. 

Tal ocorrência, por abalar “a  integridade  corporal  e  o  estado psíquico e emocional 

da vítima, além de comprometer  seu  sentimento  de  segurança”  (SAFFIOTI e  

ALMEIDA, 1995, p. 4), trata-se de um problema de saúde  pública,  de 

responsabilidade social e estatal.    

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU,1992), a violência 

contra a mulher pode ser definida como:  

 

[...] qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero, que resulte 
em sofrimento e danos físicos, sexuais e psicológicos à mulher; inclusive 
ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade seja na vida pública 
ou privada. (ONU, 1992) 

 

Vivenciado em uma sociedade de classes cada vez mais opressora, 

exploradora e excludente, torna-se absolutamente indispensável, para as mulheres 

que elaborarem mecanismos de sobrevivência e de resistência (OLIVEIRA, 2001). 

Nesse sentido, Queiroz e Cunha (2017, p. 44) apontam que a “violência que se 

pratica contra a mulher tem sido alvo das organizações femininas e feministas, de 

pesquisadores da área e também de organismos de governo e de agências de 

desenvolvimento”. 

 

6.6. Feminismo e as Mulheres em luta 

 

Historicamente as mulheres sempre lutaram e resistiram à dominação 

histórica do patriarcado e se unem, a partir de um movimento denominado 

Feminismo, em “defesa da igualdade de direitos, pela emancipação e liberdade das 

mulheres” (PIMENTA, 2018, p. 30), de modo a lutar e resistir de forma articuladas à 
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opressão, discriminação e todas as formas de violências. 

Nesse sentido, Paludo (2009) dispõe que:  

 

A opressão de classes passou a ser discutida simultaneamente à 
discussão de gênero porque diz respeito à estrutura patriarcal que 
perpassa e também sustenta a estrutura capitalista. Assim, faz-se 
necessário as mulheres terem espaços e organizações próprias para a 
superação da desigualdade de gênero na sociedade classista que explora 
e oprime as mulheres duplamente. (PALUDO, 2009, p.95) 

 

Construído através de movimentos, pesquisa e ações, de forma individual ou 

coletiva, contra a ordem instituída, atualmente o Feminismo se apresenta em várias 

vertentes, não consideradas inicialmente por ser um primeiro momento 

protagonizado por mulheres brancas, heterossexuais e de classe média. Portanto, 

é necessário que se retire este estigma de feminismo uniforme, com intuito de 

observar a condição de desigualdade a que todas as mulheres estão submetidas 

(Jalil, 2013), e considerar as diversas formas de Feminismos. 

Nesse sentido, (PAULILO, 2016), dispõe: 

 

Não se pode falar de “feminismo”, mas sim de “feminismos”. Há diferentes 
correntes teóricas já reconhecidas e respeitadas. Como todo pensamento 
que apoia bandeiras de luta, é impossível evitar um forte componente 
normativo nas diversas teorias. O interesse de se analisar um movimento 
feminista em sua prática é ver como elementos de diferentes teorias se 
combinam na ação (PAULILO, 2016, p. 299) 

 

Como doutrina que preconiza o protagonismo feminino e a equidade de 

direitos entre homens e mulheres, é fundamental apontar que o Feminismo não é o 

antônimo de machismo.  Proveniente de uma ideologia dominante que apregoa a 

superioridade do homem sobre a mulher, o machismo é fruto do patriarcado que 

serve como ferramenta à manutenção da subordinação feminina, enquanto o 

Feminismo “firma-se com a luta que as próprias mulheres fazem em prol da sua 

emancipação, para que a sociedade como um todo [...] as veja como precursoras 

de mudanças importantes e quiçá históricas” (SOUZA et al., 2016, p. 85). 

Ademais, é fundamental que a luta feminista, além de englobar a diversidade 

de enfrentamento feministas, que seja antirracista, principalmente quanto ao 

enfoque agroecológico. Como ciência e movimento social, na perspectiva de análise 

inclusiva e integradora da realidade, a agroecologia, unida ao feminismo necessita 

que além do discurso antissistêmico deixe de ser “negligente com as mulheres 
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brasileiras rurais não-brancas por não incorporar em suas estratégias uma real e 

clara prática antirracista” (MOTTA, 2020, p. 1). 

 

6.7. Mulheres rurais e os Movimentos de Luta  

 

Com o fim da ditadura e o processo de redemocratização do Brasil, na 

década de 1980, os movimentos sociais recuperam a legitimidade e retomam suas 

frentes de luta. Nesse mesma época, consolidam-se os movimento feminista e de 

mulheres como frentes de luta contra o modelo civilizatório patriarcal que define as 

relações sociais e perpetuam as relações opressivas e a favor de incorporar 

preceitos feministas no projeto de sociedade a ser construído (MOREIRA et al., 

2018). E com isso, a partir dos anos 1990, com o fortalecimento dos movimentos 

em prol da agroecologia, a luta da mulher do campo surge em defesa da autonomia 

das agricultoras. 

Nesse sentido, Siliprandi (2009), aponta: 

 

Suas primeiras lutas foram pelo reconhecimento da sua profissão 
enquanto agricultoras e por direitos decorrentes desse reconhecimento. 
Mobilizaram-se para ter acesso à terra (mediante a titulação conjunta com 
os companheiros, e a adjudicação de lotes a mulheres chefes de família, 
nos assentamentos de reforma agrária); para que constasse emseus 
documentos que eram trabalhadoras rurais ou agricultoras (ao invés de 
“donas de casa” ou “domésticas”); para exercer seus direitos sociais, 
previdenciários e sindicais (de participação como sócias e como dirigentes 
das agremiações); e também para obter um melhor atendimento no 
sistema de saúde. (SILIPRANDI, 2009, p. 171) 

 

Relativo as organizações em movimentos sociais pelas mulheres do campo, 

a necessidade de enfrentamento e luta culminou na criação de diversos movimentos 

no meio rural e outras organizações do campo por todo o país, como pode ser 

observado na sistematização (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Movimentos sociais e mulheres do campo 

 

Período                                        Movimento 

Década de 

1980 

Movimentos de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais 

(MMTR) 

Luta por direitos das trabalhadoras do 

campo 
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1985 Congresso Nacional de 

Mulheres Rurais 

Um dos grandes responsáveis pelo 

aumento da atenção do poder 

governamental às questões referentes à 

mulher do campo (DEERE, 2004) 

1986 I Encontro Nacional das 

Trabalhadoras Rurais 

Com intuito de aumentar a participação 

política das trabalhadoras rurais, que se 

sindicalizassem e se juntassem à luta por 

direitos previdenciário 

1987 Entrega do abaixo-

assinado com propostas do 

movimento para a nova 

Constituição Brasileira 

Trabalhadoras rurais organizadas vão em 

caravanas para Brasília (DF) 

1995 Articulação Nacional de 

Mulheres Trabalhadoras 

Rurais  

Movimento autônomo, com organizações 

parceiras da América Latina, para 

desenvolver as lutas da classe 

2000 Marcha das Margaridas maior manifestação nacional de mulheres 

rurais já feita 

2004 Movimento de Mulheres 

Camponesas (MMC) 

União de movimentos autônomos de 

mulheres que existiam nos estados 

 
  Fonte: http://www.mmcbrasil.com.br/ (2021) 

 

Através de ações individuais, a luta das mulheres do campo decorre de suas 

práticas, produção de saberes e lutas diárias, mas de forma ressignificada por se 

assumir como agricultora camponesa feminista. Desse modo, a partir dos 

movimentos sociais de mulheres, as agricultoras realizam os processos de 

formação e participação política de forma individual e/ou coletiva, e assim 

transformam suas realidades e a realidade a qual estão inseridas, por se 

conscientizarem de seus direitos como sujeitos políticos e pela quebra de 

paradigma das relações de gênero historicamente estabelecidas (NAASE, 2009; 

JUNIOR, 2015; SCHWENDLER, 2015).  

 

6.8. Feminismo Camponês e Popular  

 

Em uma sociedade constituída pela relação de poder instituída pelo 

patriarcado, em que os homens têm privilégios e poderes sobre as mulheres, 

http://www.mmcbrasil.com.br/%20(2021)
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enraizado e “ativado de forma concreta, nas instituições e nas relações cotidianas” 

(BIROLI, 2018, p. 11), as agricultoras camponesas desempenham papel 

fundamental como mantenedoras da família no campo, de modo a manterem vivas 

suas tradições, saberes e práticas, e principalmente na manutenção de suas 

identidades como agricultoras camponesas (BONI, 2013).  

 Conforme aponta MMC-AL: 

 

A mulher camponesa, é aquela que, de uma ou de outra maneira, produz 
e garante a subsistência da família. É a pequena agricultora, a pescadora 
artesanal, a quebradeira de coco, as extrativistas, arrendatárias, meeiras, 
ribeirinhas, posseiras, boias-frias, diaristas, parceiras, sem-terra, 
acampadas assalariadas rurais e indígenas (MMC-AL) 

 

A partir da organização de mulheres camponesas em grupos, associações, 

organizações e movimentos autônomos, nos anos 80, o Feminismo Camponês e 

Popular surge como proposta teórica e prática de transformação da realidade das 

mulheres do campo. De acordo com Chehab e Carvalho (2020, p. 158), trata-se de 

um “feminismo refletido e construído a partir da própria realidade das mulheres do 

campo, pautado na identidade da luta dos seus movimentos sociais rurais”, que 

“guarda, portanto, raízes na prática da vida cotidiana das mulheres camponesas e 

se constitui como uma proposta alternativa – e revolucionária - à teoria construída 

pelo feminismo liberal hegemônico”. 

O feminismo camponês e popular traz em si a concepção de um processo de 

formação das mulheres do campo, de forma a obterem sua autonomia e libertação 

a partir da manutenção e reconhecimento das práticas cotidianas que realizam e 

através da atuação social nos territórios que estão inseridas. Define-se, portanto, 

que “o feminismo camponês e popular é um processo de construção das mulheres, 

a partir da compreensão de um feminismo que valorize a produção, a participação 

e a apresentação das mulheres na vida social” (SILVA, 2020, p. 05). 

Dessa forma, fundamental a proposta do presente estudo de apreender as 

“vozes” das guardiãs de sementes crioulas como parte da tomada de consciência 

durante o exercício de construção dos seus “Rio da vida” e das respostas 

formuladas às entrevistas. Além da produção agroecológica e a participação 

crescente em espaços políticos essas agricultoras camponesas têm alcançado o 

empoderamento, transpondo “o espaço doméstico, obtendo mais independência e 

autoestima” (SOUZA et al., 2016, p. 84).  
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Figura 15 - Mostruário sementes crioulas (Ijuí, 2020) 
 

 

 
Fonte: Montagem Autora (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

CAPÍTULO 7 

 

 

7.  AGRICULTORAS GUARDIÃS E A LUTA PELAS SEMENTES CRIOULAS  

 

Como importante instrumento de resistência e emancipação, as agricultoras 

realizam o ato de coletar, guardar e conservar as sementes crioulas, além de 

desenvolverem técnicas selecionando sementes e plantas mais adaptadas ao seu 

ambiente. Dessa forma, tornam-se guardiãs de sementes crioulas e responsáveis 

pela manutenção da biodiversidade brasileira nos sistemas agrícolas locais, pois o 

cuidado das mulheres sobre as sementes está diretamente vinculado à  soberania 

e à segurança alimentar (PACHECO, 2009; SILIPRANDI, 2015). 

Santilli (2009) dispõe que: 

 

são os sistemas agrícolas locais que geram e mantêm a maior diversidade 
genética on farm, e a possibilidade legal de guardar e trocar sementes é 
fundamental para a introdução e a adaptação de novas variedades a 
condições locais. (SANTILLI, 2009, p. 311) 

 

Elas fazem este trabalho na perspectiva de que guardar uma semente não 

envolve somente garantir uma próxima safra, colheita, produção, mas envolve muito 

mais, pois “na semente, a diversidade cultural converge com a diversidade 

biológica” (SHIVA, 2001, p. 152). O ato de guardá-la e reproduzi-la “vai além da 

produção propriamente dita. É uma história de vida, de afirmação com seus 

antepassados, estruturadas em suas relações produtivas, ambientais e sociais, 

agindo em acordo ao sistema cultural acumulado” (GIDDENS et al., 1997, p. 64). 

Nesse sentido, Lorenzoni e Jahn (2018): 

 

A preservação das sementes e sua multiplicação com a recuperação de 
variedades fazem parte da resistência camponesa, uma vez que ter 
sementes garante uma maior autonomia, contemplando elementos como 
história, identidade, conhecimentos populares e soberania alimentar. 
(LORENZONI e JAHN, 2018, p. 135) 

 

Enunciada como “o direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente 

adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e ecológica e o direito de 

decidir o seu próprio sistema alimentar e produtivo” (MEIRELLES, 2004, p.12), a 

soberania alimentar sem dúvida corresponde aos movimentos tradicionais de 
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melhoramento genético, no qual a guardiã planta, colhe, seleciona e guarda as 

sementes mais adequadas e adaptadas para próxima safra. Ademais, responsáveis 

pela produção sustentável de alimentos de qualidade para a família, troca e 

comercialização, as guardiãs de sementes crioulas também desenvolvem sistemas 

de produção biodiversos, considerados por Shiva (2003, p. 94) como a “base da 

estabilidade ecológica e social”. 

      Figura 14 – Artesanato realizado pela guardiã Renilde 
 

 

                                         Fonte: Arquivo autora (2020) 

 

Organizadas através de associações, cooperativas ou grupos ligados a 

movimentos em prol da agroecologia, as guardiãs trocam e/ou  comercializam as 

variedades crioulas e de derivados destas, como alimentos e artesanato. Dessa 

forma, perduram como sujeitos que atuam de forma efetiva frente ao processo 

neoextrativista de padronização do sistema formal de produção de sementes 

(SANTILLI, 2009), que segundo Santos (2014, p. 59), “reproduzem técnica, 

expressa saberes, criam e recriam tradições, construindo, assim, o jeito de ser e de 

viver do lugar”. 

Nesse sentido, Shiva (2003) aponta que: 

 

Até pouco tempo atrás, eram as comunidades locais que usavam, 
desenvolviam e preservavam a diversidade biológica, que eram as 
guardiãs da riqueza biológica deste planeta. É o seu controle, o seu saber 
e os seus direitos que precisam ser fortalecidos se quisermos que a 
preservação da biodiversidade seja real e profunda. Esse fortalecimento 
tem que ser feito por meio de ação local, da ação nacional e da ação global. 
(SHIVA, 2003, p.113) 



135 

 

Diante da subjetividade da relação a ser compreendida, fundamental a 

percepção quanto a expressão do sentimento de afeto. O compromisso do ato de 

cuidar que a agricultora guardiã assume com as sementes crioulas só reforça a 

condição de sujeito que contribui de forma fundamental à economia local, a partir 

de uma percepção voltada a saúde e a melhoria de vida das pessoas (PACHECO, 

2009; CALAÇA, 2012; JALIL, 2013). 

 

7.1. As Guardiãs de Sementes da Vida 

 

Apesar de distintas origens e caminhadas, as agricultoras familiares vêm 

construindo identidades comuns enquanto guardiãs de sementes crioulas e 

militantes na região que convivem. VAROTTO (2017, p. 06), aponta que “a luta das 

mulheres fez com que elas se inserissem na sociedade e passassem a ver o seu 

próprio mundo com outros olhos, razão pela qual seu envolvimento pioneiro estar 

ligado à produção agroecológica”, contribuindo a um mundo mais justo e adequado 

para um desenvolvimento rural equilibrado e eqüitativo. 

Engajadas em ações sociais que promovem a agroecologia e fortalecem o 

sistema informal de sementes, as guardiãs de sementes crioulas resistem ao 

modelo de produção hegemônico dominante e lutam em realidades por vezes 

opressivas, contraditórias e que perpetuam a desigualdade de gênero. A partir de 

suas falas e trajetórias, o estudo resgata suas percepções como um movimento de 

transformação social. 

Por vezes, ações pontuais podem contribuir para o fortalecimento da 

comunidade e sua coletividade, pois demandam atividades que possibilitam a 

produção de comida saudável, conservam a biodiversidade, preservam a identidade 

cultural local e contribuem para a manutenção do tecido social (DEGGERONE, 

2013). Isto tudo é feito através da disseminação de saberes e sabores relativos à 

singularidade e diversidade da realidade de todas as integrantes. 

 

7.2.  A Guardiã Joelita  
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Figura 16 - Guardiã Joelita 

 

 

                                             Fonte: Arquivo pessoal Joelita (2020) 

 

“Agora estou novamente morando no quilombo. Participo da Associação do 

Quilombo, sou da diretoria, montamos um grupo de mulheres quilombolas e eu sou 

presidente desse grupo. Acho que sou o próprio quilombo”  

Joelita David Bitencourt 

 

7.2.1. O Encontro 

 

Os encontros entre a pesquisadora e Joelita, guardiã de sementes crioulas e 

liderança da comunidade Associação Comunitária Kilombola Jacinta Souza, Rio 

Pardo (RS), ocorreram em diversas ocasiões. Em reuniões da Articulação Mulheres 

e Agroecologia-RS (AMA-RS), em eventos promovidos de forma conjunta pelas 

entidades que compõem a AAVRP, mas o marcante foi em um evento na Escola 

Família Agrícola de Santa Cruz do Sul (EFASC) em que, após fazer uma fala linda 

sobre ser agricultora familiar quilombola, virou para mim com um sorriso e disse: 

“está vendo, eu falei”. Tal afirmação pode parecer irrisória, mas serviu como aquelas 

frases de incentivo que ficam, de que tudo é possível quando se luta, de que nós, 

mulheres temos vozes. 
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7.2.2. “Meu Rio da Vida” (Joelita, 2020) 

 

Quadro 6 - Rio da Vida da guardiã Joelita 

 

“Meu nome é Joelita David Bitencourt moro no Arroio das Pedras município de 

Rio Pardo, RS. Nasci dia 24/12/1970, filha de Helena da Silva David e Jovi David, 

tenho três irmãos Joelena, Joelito e Joeli da Silva David, cresci ajudando a mãe 

cuidar dos irmãos sem infância e muito compromisso e com 7 anos entrei na 

escola, no dia que fiz 10 anos a minha mãe foi internada no hospital Santa Casa 

em Porto Alegre por 4 meses seguido tive que tomar conta da casa e dos irmãos. 

Quando a mãe voltou ajudei a cuidar dela ingessada ela tinha (osso milites na 

perna)  

Aos 12 anos terminei a quinta serie e sai do colégio e fui ajudar o pai na lavoura 

plantar fazer terra derrubar mato virgem para plantar e colher. Com 16 anos voltei 

estudar para terminar o fundamental, nesse tempo nos já fazia parte do grupo de 

jovens rurais  4 s tínhamos jogos cursos de bordado tricô  e crochê e comida e 

sempre ajudando o pai  na lavoura. 

Em 1998 comecei a namorar e em 06/06/1992 casei e fui morar no interior de 

Caxias do Sul (Vila Oliva). 

Em 14/07/1993 nasceu o filho mais velho Fabio, e eu entrei em depressão por 5 

anos seguidos fui ao fundo do poço mas com a graça de Deus e a vivencia Espirita 

Alam Kardec eu consegui voltar a ser gente de novo e cuidar dos afazeres e 

trabalhar. 

Em 22/09/2000 nasceu o segundo filho Fabiano deu tudo certo, eu já era 

voluntária para ajudar as pessoas da comunidade ir no medico, marcar consulta 

etc. 

Em 2002 comecei a trabalhar de agente comunitária de saúde. 

Em 2005 aconteceu uma tragédia entre a familia e morreu a minha sogra, o meu 

filho Fabio quebrou o maxilar e o sobrinho ficou tetaplegico e esta na cadeira de 

rodas até hoje 

Em 2006 pegou fogo na minha casa e ficamos só com roupa do corpo mas não 
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aconteceu nada com a família (curto circuito) ganhamos outra casa na  firma. 

Em 2007 o marido perdeu duas pessoas da familia e entrou em depressão cuidei 

dele e trabalhando sempre. 

Em 2008 perdi meu pai e minha mãe pediu pra mim vir morar com ela e em 

30/11/08 tive pedra na vesícula e quase morri porque inflamou e parou os rins de 

funcionar tive que fazer tratamento primeiro para depois fazer a cirurgia. 

Em 2010 o tio do meu marido deu derrame ficou acamado ajudei cuidar em casa 

e no hospital durou 1 ano e 3 meses e faleceu em 21/12/11.  

Em 2012 em março eu volto para Rio Pardo par ajudar e cuidar da minha mãe 

com o filho Fabiano e o mais velho casou e morava em Capão da Canoa e o 

marido ficou trabalhando em Caxias. 

Em 2014 a mãe adoeceu e veio falecer em 30/08/14, o filho mais velho que 

morava em Capão a esposa tava grávida e o nenê nasceu com o intestino pra 

fora e passou por cirurgia mas sobreviveu 15 dias e o filho se separou e veio 

morar comigo por um tempo.  

Em 2015 o filho voltou pra Caxias e casou de novo hoje vive bem, 

Depois que voltei para Rio Pardo comecei a plantar na propriedade mantendo a 

agroecologia e usando sementes crioulas e fazendo cursos para viver em 

harmonia com a natureza e ajudar no quilombo que faço parte. 

Em 2019 veio a separação e continuo a minha vida me cuidando e me amando e 

na caminhada de agroecologia e orgânicos com sementes criolas interagindo com 

a natureza e o humano que faço parte com muito orgulho. 

Minha formação: 

Agente comunitária de saúde UCS 

Cuidadora de idosos 

Atendente de farmácia 

PLPs pelo CECA 

Agricultora orgânica certificada pela Rede Ecovida 

Guardiã de sementes crioulas 

Secretária do quilombo Rincão dos Negros 

Presidente do grupo de mulheres Unidas para vencer 
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Voluntária na saúde da população Negra” 

 
Fonte: Joelita (2020) 

 

Nas palavras da agricultora, o que a torna guardiã é o fato de adorar guardar 

sementes, pois “as sementes novas são bonitas, mas as antigas são lindas. E você 

tendo essas sementes te anima”. Utilizando como exemplo para demonstrar 

satisfação quando vê uma cenoura ou uma abóbora diferente, Joelita diz ser “muito 

legal saber que tem as sementes ou saber que existia e mostrar para outra pessoa” 

que possui o conhecimento. E, mesmo afirmando não fazer muito tempo que é 

guardiã, aponta que tem “umas 300 variedades” e que agora está participando “em 

um projeto com uma técnica do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). É 

muito legal”. 

E demonstrando orgulho, a guardiã expôs: 

 

Ter uma semente, saber que só você tem aquela semente é muito legal. 
Eu digo: eu tenho. E poder dar uma semente para outra pessoa poder 
começar a sua plantação é muito legal. Não é para aparecer que se diz 
que tem a semente, mas porque é algo que você tem e pode ajudar outra 
pessoa. E assim vamos começar uma nova plantação com sementes que 
não encontrava mais em outros lugares. 

 

Quanto aos aprendizados/saberes que teve na experiência com as sementes 

crioulas, a guardiã aponta que nos quilombos não tem muito incentivo para plantar 

sementes, mas afirma: “agora sim eu estou plantando e estou aqui”.  

Figura 17 - Quilombo, roda de música e Joelita 
 

 

 
                               Fonte: Arquivo pessoal Joelita (2020) 
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Questionada sobre a importância das sementes crioulas para alimentação, 

Joeltia afirma serem “diferentes das sementes geneticamente modificadas. Não dá 

para afirmar assim de cara que é boa, mas tem mais variedades, como o milho 

branco, milho doce, um sabor diferente” e completa com um “fico muito feliz em 

saber que estou ajudando as pessoas a conhecer sabores diferentes”. 

Diante da indagação sobre o uso medicinal de alguma(s) semente(s) 

crioula(s), a guardiã ensina: 

 

Planto milho, feijão, batata, cenoura, e outras coisas, e comendo bem é um 
remédio a menos que você vai tomar. Assim como um chá que podemos 
pegar no quintal e tomar, não precisa comprar. As pessoas mais velhas 
duravam mais, pois não ficavam usando remédio químico 

 

Em relaçao à contribuição das sementes crioulas à emancipação e 

autonomia das mulheres, a agricultora defende que essas variedades são 

instrumentos à autonomia feminina, pois “com poucas sementes conseguem plantar 

e reproduzir. Eu mesmo vivo das minhas sementes. Eu mesmo planto, colho, vendo 

e me sustento. Eu tenho autonomia”.  

Figura 18 - Comercialização na feira pela Joelita 

 

                                            Fonte: Arquivo pessoal Joelita (2020) 

 

Já quanto à maioria dos conhecimentos/saberes/aprendizados que possui, a 

guardiã aponta os pais como mestres, quando afirma que “me criei plantando com 

mãe e com pai”. E categoricamente complementa “Eu não dependo de muita gente 

assim para fazer as coisas. Eu pinto, capino, faço cerca, eu me viro, ajudo terneiro 

nascer, não fico esperando um homem para fazer as coisas, pronto acabou. E 

muitas mulheres estão aprendendo isso”. 
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Figura 19 - Joelita em evento realizado na EFASC 

 

 

                                            Fonte: Arquivo pessoal Joelita (2020) 

 

Quanto à percepção em relação à condição do ser mulher na nossa 

sociedade, Joelita afirma: 

 

Bom, tem que se impor muito. Tem que estar gritando que sim, que vamos 
conseguir, pois pelos homens sempre a mulher não vai conseguir. Eu 
sempre penso que tenho que aparecer, por exemplo, se estou em um 
grupo, nós temos que aparecer, ter nossa opinião ouvida, responder pelo 
grupo também. Se eu vou acertar ou errar, problema é meu, mas não é só 
o homem que tem que estar a frente dos grupos. A mulher tem que assumir 
seu papel. 

 

Diante da pergunta sobre “qual o seu entendimento sobre o feminismo?”, a 

agricultora dispõe: 

 

Tem muitas mulheres não entendem o que é feminismo, acham que é bater 
boca com os homens, mas não é isso, é se impor, não aceitar o machismo. 
Mas também não é para mandar nos homens e nem homens mandar nas 
mulheres. Feminismo tu tem que lutar por causas e entender pelo que está 
lutando. É cabeça, coração e razão, tem que entender pelo que se está 
lutando. Existem mulheres que passam do limite. 
O feminismo não depende só das mulheres, mas dos homens também. O 
machismo tem jeito. Os homens ficam reproduzindo o que foi passado 
pelos pais e avós deles. Estamos no sec. XXI, mas a cabeça deles está no 
sec. XVIII, pois acham que homem deve falar e a mulher obedecer, mas 
não é assim, mas você conversando e explicando, alguns aceitam na fala, 
mas no final afirmam que “ah, meu pai era assim” e continuam fazendo a 

mesma coisa. 

 

Relembrando que mesmo achando ter “consciência” quanto à situação das 
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mulheres na atual sociedade, Joelita relembra que o conhecimento adquirido no 

curso de “Promotoras Legais”, promovido como iniciativa pelo Centro de Apoio e 

Promoção da Agroecologia (CAPA), mudou sua condição como mulher, e afirma 

“eu já tinha uma visão aberta, eu desci do muro e hoje sei que estou certa, que 

preciso das pessoas, mas hoje eu sei que caminho eu quero seguir”. 

Figura 20 - Certificação da Joelita e curso Promotoras Legais 
 

 

                                   Fonte: Arquivo pessoal Joelita (2020) 

 

Como liderança da comunidade quilombola, Joelita aponta a ação em um 

encontro que ajudou a promover que “foi muito importante”: 

 

Após o evento as mulheres mudaram. Foi importante pela escuta que 
fizeram, para emancipação delas. E eu fiz o curso junto. As vezes nem 
preciso fazer o curso, mas faço para dar exemplo para as outras, por 
incentivo, para fazerem. Todas têm direito de saber as coisas, de aprender. 

 

É fundamental que se expresse a opinião da agricultora quilombola sobre a 

condição das mulheres quilombolas, através da afirmação de “nos quilombos as 

mulheres ainda estão muito no ‘ele manda e eu obedeço’. Acham que não são 

capazes de fazer as coisas”. E complementa sua opinião apontando que “isso não 

é só com as mulheres negras, com os homens negros também, é como se 

sentissem que a sociedade não é deles, como se não tivessem lugar nessa 

sociedade. Mas eu acredito que se tu é humano, a sociedade é para ele também”. 

 

7.3. A Guardiã Renilde 
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                                          Figura 21 - Guardiã Renilde 
 

 

 
                               Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2016) 

 

“Conquistei um espaço que não precisa chegar no topo para ser referência, mas já 

me sinto bem fazendo o que faço. Sou convocada para dar minhas opiniões, então 

já me sinto realizada, pois ajudo uma porção de mulheres”  

Renilde Cembrani Raminelli 

 

7.3.1. O Encontro  

 

Além dos encontros anuais entre a pesquisadora e a “d. Renilde”, guardiã de 

sementes crioulas e artesã da Associação de Guardiões de Ibarama (RS), nas 

Feiras de Sementes Crioulas de Ibarama-RS, ocorreram em outras ocasiões. 

Entretanto, torna-se difícil definir um único momento marcante, pois foram diversas 

falas, expressões observadas e respostas dadas que resultaram em um grande 

aprendizado sobre o que é realmente ter afeto em relação às sementes crioulas. 

Sem esquecer os quilos de farinha de milho que foram adquiridos, as sementes que 

trocaram de mãos e os artesanatos como presentes que seguem servindo de 

enfeites. 
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7.3.2. “Meu Rio da Vida” (Renilde, 2020) 

 

Figura 22 - Rio da vida da guardiã Renilde 
 

 

                         Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2020) 

 

Questionada sobre se considerar e o que a levou a produzir/ser uma guardiã 

de sementes crioulas, a agricultora aponta que “a gente tendo sementes, temos 

autonomia, temos nossa própria semente e não depende das indústrias para ter as 

sementes”. E complementa que é guardiã “desde nova, com o pai e a mãe, sempre 

guardava as sementes. Trocava com parentes. Chamava de refinada as sementes, 

aí era bom trocar, vir de outra lavoura”.  
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Falando sobre as práticas relativas às trocas de sementes, Renilde aponta 

que “antigamente, como enxoval, vinham sementes. Cada um trocava a sua. Se 

acostumava com essa troca”, mas que era uma ocorrência realizada entre os 

agricultores e agricultoras, e que “não tinha o conhecimento que tem hoje, de 

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Emater (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural), Universidade. Não havia Emater aqui. Então 

a gente trazia sementes de fora. Depois veio a Emater e começou trabalho”. 

Diante da pergunta relativa aos aprendizados/saberes, a artesã afirma que 

aprendeu com a mãe, “ela me ensinou o pouco que ela sabia. Depois que comecei 

a ver as palhas lindas e comecei a fazer as coisas. Gosto mesmo e o pessoal 

valoriza mais o de palha, mesmo que também faço o crochê”. 

Figura 23 e 24 - Guirlandas feita pela guardiã Renilde 
 

  

 
              Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2020) 

 

Relembrando sua atuação social, a guardiã conta que participa desde a 

criação da Associação de Guardiões de Sementes Crioulas de Ibarama, atualmente 

ocupando o cargo de presidenta, mas que “antes de ter a Associação já tinha essa 

troca, com o trabalho do CAPA. A comunidade luterana que iniciou um trabalho na 

região e “participamos da luta dos fumicultores em Santa Cruz do Sul. Junto com o 

CAPA”. E complementa que “são muitas experiências que a gente teve aqui, mas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica_e_Extens%C3%A3o_Rural_do_Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica_e_Extens%C3%A3o_Rural_do_Distrito_Federal
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antes a gente sabia o valor que tinha, mas agora a gente vê o valor técnico do que 

a gente faz”. 

Quanto à importância de quintais, hortos medicinais, hortas e outras práticas, 

a agricultora afirma que ela é responsável pela manutenção desses espaços, mas 

que “deveria ser os dois (ela e o esposo Mário Raminelli) que deviam mexer, mas 

ele tem as coisas dele para fazer”. Ademais aponta que “as hortas, os chás, 

representam a vida, é um remédio natural, um condimento, é tudo. Devemos 

misturar no meio dos chás as flores, que são vida. Sem minhas flores, nem sei. Ah, 

tenho o relógio medicinal que eu fiz”. 

Figura 25 - Plantação de flores da guardiã Renilde 

 

 

 
                                               Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2019) 

 

A guardiã defende que as sementes crioulas garantem a segurança alimentar 

e que atualmente valorizam mais essas variedades, pois “quando surgiu o híbrido 

meus pais utilizaram, mas ninguém explicava o que era. Como agora. Depois do 

transgênicos que viemos entender o que era. Aí demos mais valor para as crioulas”. 

Como também aponta que realizam escambo como prática para garantir a boa 

alimentação: 

 

Hoje fui levar 50 quilos de milho no moinho. E buscamos um monte de 
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farinha de milho. Aí vamos fazer um escambo com arroz, com um agricultor 
de outro município. È uma forma de alimentação boa, pois não temos arroz 
orgânico, aí fazemos essas trocas e garantimos uma boa alimentação. E 

também a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) compraram ramos de 

mandioca. Mesmo com a pandemia conseguimos vender tudo. Se tivesse 
mais a gente vendia. 
 

 

No ano de 2017, Renilde ganhou o prêmio “Pioneiras da Ecologia” concedido 

pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e relata: 

 

Quando ganhei o prêmio, senti uma valorização que não tenho como 
explicar ser escolhida no meio de tantas mulheres. Ganhei de 
agroecologia, na categoria, eram só três escolhidas no meio de tantas 
mulheres. Ai estava no meio de professora e uma outra. E ganhei como 
agricultora. Foi uma emoção muito grande, nem sei dizer. 
 

                   Figura 26 - Renilde recebendo prêmio na Assembléia Legislativa 
 

 

 
                                       Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2017) 

 

Diante do distanciamento social em decorrência da pandemia pelo Covid-19, 

a guardiã compartilha sobre os impactos psicológicos gerados: 

 

Comecei a botar coisas no face (Facebook). Estava sem vontade de fazer 
artesanato por conta da pandemia, pois não tinha as visitas para olhar. Daí 
comecei a me animar com os comentários no face do que fiz. Gosto de ver 
o pessoal que comenta, assim a gente vê também se o pessoal está bem, 
está comentando. Coloquei também como fazer colorau. Estava cansada 
de ver coisas de covid, cloroquina, fake news, estava me deixando triste. 
Um dia estava tão para baixo, desanimada, só vendo notícia ruim na tv, 
tanto ódio, aí compartilhei um desenho no face e minha filha disse que 
aquilo animou muito ela quando viu no face, aí me animei, levantei da cama 
feliz aquele dia. 

 

Para uso medicinal a guardiã ensina que usa chá, assim como semeia 

linhaça, amaranto, funcho, junto nos canteiros e ensina que aprendeu com um 
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visitante da Itália a comer “o funcho picado na salada”. Na sequência expõe que 

plantam muito ora pro nobis e “com a pandemia aprendemos mais a comer essas 

coisas, tipo cúrcuma, até que já não aguentava mais comer comida amarela. Aí fiz 

colorau e urucum”.  

                            Figura 27 - Horto medicinal da guardiã Renilde 

 

 
                                              Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2019) 

 

Quanto à contribuição das sementes crioulas à emancipação e autonomia 

das mulheres, Renilde afirma que “ter a própria semente significa ter autonomia”, 

pois “não depende demais dos outros, temos para vender, trocar, doar, plantar”. E 

também que a maioria dos conhecimentos/saberes/aprendizados que possui atribui 

“primeiro de tudo aos pais e dos encontros também e da luta que a gente teve. Luta 

de mulheres, Romaria da terra, ‘Alternativas para o fumo’. A primeira foi em 

Cachoeira do Sul, organizadas pela Igreja Católica, da CNBB (Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil)”.  

Quanto à percepção em relação à condição do ser mulher na nossa 

sociedade, Renilde afirma que “dá para dizer que tem diversas sociedades. Aquela 

machista vai continuar por mais que a gente lute por uma sociedade igual. E tem 

outra parte que reconhece o trabalho da mulher”. E em relação à sua autopercepção 

como referência, a guardiã aponta que “fazendo meu trabalho de artesanato, tendo 
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entrevistas, estou sendo referência para muita gente. E isso é fazer o bem para os 

outros”. 

Ademais, quanto aos outros saberes que as mulheres produzem, a agricutora 

defende que nas “mulheres, os cérebros são mais ativos, percebem mais para 

frente, bem ou mal o que pode causar”. E exemplificando fala sobre a utilização de 

agroquímico. “Não sei se é virtudes ou uma preocupação a mais. Acho que nos 

neurônios delas tem essa percepção que os homens não têm”. 

Indagada sobre seu entendimento em relação ao feminismo, a agricultora 

afirma: 

 

Depende do que a gente acha de feminismo. No contexto da agricultura, a 
maioria fala mal de homens, quando se reúne dia 08 de março. E elas 
acham que se valorizar é falar mal dos homens, mas eu não acho isso, 
acho que a maioria dos homens tem os mesmos problemas que as 
mulheres. Como baixa de preço dos produtos, nao financiamento, falta de 
políticas públicas, que a gente está precisando. Os homens e mulheres 
estão no mesmo barco. Não dá para pensar só no feminismo, tem que 
pensar que estamos juntos.  

 

    Figura 28 - Renilde e companheiro na Feira de sementes crioulas Ibarama 

 

 

 
                                    Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2017) 

 

A partir da análise de que “não adianta participar dessas coisas e voltar para 

casa e não fazer”, a guardiã dispõe que “foi assim que mudamos nossa vida. Eu 

arquivava as cartas dos encontros. Não tinha como voltar para casa e plantar fumo. 

Ficava cada vez pior a situação, pois dependia das empresas de fumo, aí quando 

deu para sair, plantamos pomar e outras coisas, e a gente saiu”. E complementando 
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a agricultora aponta que “agora vemos que temos demais de alternativas. Lutamos 

tanto que deu certo. Vimos que um mundo novo é possível”. 

Figura 29 - Renilde e comercialização de artesanato 
 

 

 
                                        Fonte: Arquivo pessoal Renilde (2014) 

 
 

7.4. A Guardiã Rosiele  

             Figura 30 - Guardiã Rosiéle 
 
 

 
 
                                            Fonte: Arquivo pessoal Rosiéle (2020) 

 

“Sempre penso em quem será que vai utilizar o que a gente planta, sabe? 

É muito importante essa relação com as plantas, pois não é só para nós, mas para 

os outros através da venda, a gente passa nossa energia para as outras pessoas, 
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isso é uma responsabilidade. Podemos ajudar a curar as pessoas” 

Rosiéle Cristiane Ludtke 

 

7.4.1. O Encontro 

 

O conhecimento quanto às ações da guardiã Rosiele antecederam o primeiro 

encontro com a pesquisadora. Muito se escuta falar nos eventos sobre a 

camponesa, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável (UFFS), 

feirante e militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, pois essa participa 

ativamente em diversas frente em prol de agricultores e agricultoras camponeses 

na região. Entretanto foi a fala da agricultora em uma Feira de Sementes Crioulas 

que marcou o início de uma grande admiração e sensação de “não estar sozinha 

na luta pela agroecologia”. Não foram somente as palavras que deram o tom da 

fala, mas a sensação de que estava “falando com o coração”. 

 

7.4.2. “Meu Rio da Vida” (Rosiéle, 2020) 

 

Quadro 7 - Rio da vida da guardiã Rosiéle 

 

Meu Rio da vida 

 

1991/92: participação efetiva na PJR, formação política e consciência 

agroecológica 

1993: casei, tive meu filho com 15 anos. Assumi casa, filho, roça plantio de fumo. 

Foram anos difíceis ate entender que estava num relacionamento abusivo. O que 

me mantinha nele era a minha participação na pastoral, achava que era minha 

cruz 

Deu uma melhorada, tivemos nosso segundo filho planejado no ano 2000. 

No ano 2002 a separação no início amigável, depois litigiosa. Muito difícil, mas 

tive apoio da minha família e amigos. Acho que a coisa mais difícil que enfrentei 

foi audiência na qual eu perdi a guarda do meu filho mais velho, separação dos 

irmãos. Eu decidi não recorrer para evitar maior sofrimento pra ele. Mas não foi 

fácil. Eu não dormi por 2 semanas. Talvez foi quando mais me fortaleci...mais me 



152 

aproximei de Deus 

Colocaram meu filho contra mim...isso foi muito ruim 

Aos poucos ele foi retornando...na adolescência dele ele começou entender 

melhor e nos aproximamos mais 

2003 entrei no MPA. Queria uma casa. Não dava para ficar morando na casa dos 

meus pais. Tinha minha irmã adolescente e duas vozinhas que a mãe cuidava e 

eu ajudava.  

2004 inicio da faculdade na UERGS. Nossa que alegria voltar estudar e me 

emancipar tecnicamente 

Em 2005 me mudei para minha casa já estava no novo relacionamento com Tuté 

2006 primeiro encontro estadual de mulheres do MPA. Formamos o coletivo de 

mulheres = formação, luta e produção de alimentos saudáveis e plantas 

medicinais 

2007 minha formatura na UERGS: momento forte de união na família 

2008 inicio de trabalho com ATER diversificação do tabaco. Inicio da reconversão 

da produção de tabaco para produção de alimentos agroecológicos 

2013: fiquei vovó: melhor sensação do mundo....uma lindeza minha Isabella 

2014 Mestrado em Agroecologia 

2016 defesa do mestrado, aquisição do Recanto Fonte da Vida 

2017: inicio da feira criação do grupo Florescer 

2019 inicio da CSA Guandu/ FlorESer 

 

Fonte: Rosiéle (2021) 

 

Diante do questionamento sobre se considerar uma guardiã de sementes 

crioulas, Rosiéle responde: 

 

Claro que me considero uma guardiã. O que me levou a ser, é meio uma 
questão natural, tem que a ver com o cuidado, com o ser mulher, da 
geração da vida, saber que da semente vem um alimento, saber que da 
tua semente vai gerar um alimento com qualidade, dessa semente que tu 
sabe a procedência. Eu acho que é algo bem ligado ao ser mulher. Tem 
várias teóricas que falam que isso é essencialismo, que a mulher não 
nasceu assim, que é algo introjetado pela sociedade, mas eu me sinto uma 
guardiã por isso, pois acho que nós mulheres temos essa sensibilidade, 
essa questão do cuidado, por isso a gente tenta cuidar de todas as formas 
de vida. E a semente é uma forma de vida. 
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Complementando, a guardiã afirma que sua relação com as sementes 

crioulas “é bem forte”, pois “conforme fui aprendendo na agroecologia e descobri 

que a semente é a menor matéria com a maior quantidade de energia, foi o que fez 

eu me apaixonar mais por colecionar sementes e plantas, por ter esse banco de 

sementes, por ter acesso a isso”.  

Quanto ao tempo que é guardiã de sementes crioulas, Rosiéle aponta não 

saber “precisar bem certo o tempo”, mas afirma: “desde que sou agricultora sou 

guardiã, mas depois do fumo, que parei de plantar fumo, que comecei a trabalhar 

com sementes”. E acrescenta “me tornei referência na comunidade para as famílias, 

no próprio movimento, as famílias você em busca da semente que você produz”. 

Diante da indagação sobre os aprendizados/saberes que a guardiã teve com 

a experiência das sementes crioulas, Rosiéle expõe: 

 

São muitos aprendizados. Passamos pela Revolução Verde com o tabaco, 
como o modo de produção que não temos autonomia nenhuma, e daí 
passamos a observar o solo, se está fértil ou não está, tivemos um 
aprendizado grande com essa mudança. Mas cada vez que você planta 
uma semente diferente está aprendendo, pois ela tem um ciclo diferente. 
Não é como a “receita de bolo” da semente do mercado, que tem tantos 
dias, cada semente tem seu tempo, sua técnica. Aprendi muito quanto a 
variabilidade genética, aos cruzamentos que podem ser feito, o que pode 
ser plantado junto, que são plantas amigas na produção. Tem muito 
aprendizado. E só aumenta. 

 

De forma a relatar a que estão atrelados os aprendizados/saberes relativos 

ao resguardo de sementes crioulas, a agricultora afirma que “tem toda uma questão 

de como colher, armazenar, guardar, tem toda essa questão aí para ser guardiã de 

sementes. Quais sementes que podem colocar no freezer, quais que não precisam. 

Qual recipiente guardar”. 

 

Figura 31 - Guardiã Rosiéle em atividade com agricultores familiares 
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                                          Fonte: Arquivo pessoal Rosiéle (2020) 

 

Em relação a importância de quintais, hortos medicinais, hortas e outras 

práticas, a guardiã afirma que “é uma questão fundamental para nós a horta, assim 

como plantamos frutíferas, por exemplo, para garantir nossa aposentadoria, não 

vamos ser jovens para sempre”. Ademais, acrescenta que as plantas medicinais 

são sua paixão, pois “é muito bom ver quando alguém precisa de alguma coisa e 

você vai lá colhe e doa. Essa coleta é muito boa, pois a planta carrega junto a 

energia. Tanto as plantas medicinais como as outras plantas”.  

Figura 32 - Guardiã Rosiéle com verduras 
 

 

 
                                          Fonte: Arquivo pessoal Rosiéle (2019) 

 

Com relação à importância das sementes crioulas para a alimentação e ao 

questionamento se garantem a segurança alimentar, Rosiéle dispõe: 

 

Acho que não garante a segurança alimentar, mas a soberania alimentar. 
Ter acesso as sementes crioulas e decidir sobre qual modelo agrícola vai 
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utilizar e quando não tem a sementes crioula, vai ter que utilizar aquele 
pacote que compra. Ai a semente crioula te dá autonomia para plantar, 
adubar, os insumos e o manejo que vai utilizar, te dá a escolha de qual 
modelo de produção irá utilizar. Por isso a semente crioula traz soberania 
alimentar. Segurança alimentar no meu entendimento é só ter alimentos 
em quantidade, mas não questiona em qual modelo de produção. Essa é 
a diferença de segurança e soberania alimentar. 

 

A guardiã afirma ter “semente de endro, camomila, calendula, vários chás” 

para uso medicinal, assim como utiliza para “vender o maço fresco na feira, ou faço 

seco, faço shampoo, sabonete, fortificante, xarope, travesseiro medicinal”. 

Complementando que as sementes crioulas contribuem à emancipação e 

autonomia das mulheres, pois “a mulher consegue ter uma fonte de renda. Nossa 

renda aqui vem muito das sementes crioulas”.  

 Nesse sentido, Rosiéle dispõe: 

 

A gente não só comercializa as sementes crioulas com os produtos 
gerados por elas. A gente deixa na horta uns produtos para tirarem as 
sementes, pois isso reduz muito nossos custos. Esses reduzem muito 
utilizando as sementes crioulas. A gente tem alimento de qualidade, pois 
as sementes crioulas têm maior capacidade de adaptação e teor nutricional 
maior. O processo de ser guardiã não é somente individual, mas coletivo, 
pois possibilita que outras pessoas tenham acesso aos benefícios que 
essa guardiã vai ter. Então a emancipação é coletiva.  

 

Figura 33 - Entrevista concedida por Rosiéle à ONU 

 

 

 
Fonte: http://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/469284/ (2020) 
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Indagada sobre sua percepção em relação à condição de ser mulher na 

nossa sociedade e se se sente valorizada, a agricultora respondeu: 

 
Me sinto sobrecarregada. O machismo está presente em todos os setores 
e níveis na sociedade. Sou uma mulher que sou muito ouvida, muito 
respeitada aqui na comunidade e no movimento, mas não é uma regra, é 
uma exceção. Então temos muito que superar essa desigualdade de 
gênero que existe, essa questão desigual do trabalho, do trabalho 
doméstico, do trabalho que as mulheres da roça fazem na produção de 
alimentos. Por exemplo, aqui na região do tabaco o que sobra para as 
mulheres plantarem é os cantinhos, por as famílias não tem muita terra. E 
essas mulheres fazem essa produção de alimento e garantem muitas 
vezes a comida na mesa, pois as vezes sobre muito pouco. Eu me sinto 
valorizada, mas temos muito que avançar. A luta é muito grande. 

 

Atribuindo a maioria dos conhecimentos/saberes/aprendizados que possui à 

“muita formação informal, que fizemos no movimento. E o que vem de família, muita 

coisa se preservou”, ressalta a atuação social como marco a obtenção de 

conhecimento: “Nos troca-trocas, encontros, nas formações da Pastoral da 

Juventude rural da igreja católica que trabalhava a questão das sementes crioulas. 

O Dia do Colono, que sempre incentivava levar maiores produtos. Depois entrei 

para o MPA”. 

Figura 34 - Guardiã Rosiéle em carreata do MPA 

 

 

 
                                                Fonte: Arquivo pessoal Rosiéle (2009) 

 

Questionada sobre como se percebe no trabalho que realiza, Rosiéle afirma 
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que se sente muito “feliz e realizada”, mas aponta o fato de não terem como medir 

“todo nosso trabalho com as sementes crioulas, insumos, modo de produção 

agroecológico. Não temos como medir os benefícios para a sociedade e para 

manutenção da biodiversidade, segurança alimentar, nem a grandeza do nosso 

trabalho”.  

De forma subsequente a agricultora complementa: 

 

Mas as vezes estamos muito cansados, a feira é um processo cansativo, 
e aqui na propriedade é só eu e meu companheiro, daí recebemos um 
retorno de alguém dizendo que pode, por exemplo, dar o brócolis tranquilo 
para a filha que nem aprendeu a comer, pois sabe que não tem veneno, 
que confia. Esses agradecimentos faz a gente entender a importância, 
esse reconhecimento é muito importante. A gente não tem como 
dimensionar, mas fica muito feliz com esse reconhecimento. 

 

                                     Figura 35 - Guardiã Rosiéle na Feira 
 

 

 

 
                                       Fonte: Arquivo pessoal Rosiéle (2020) 

 

Por derradeiro, Rosiéle aponta que “tem feminismo e feminismos. A gente 

parte do feminismo a partir da nossa classe social, pensando na emancipação da 

mulher e superação da desigualdade sexual. E essa luta não é individual, é uma 

luta de classe”. Entretanto, a guardiã aponta que é necessária essa luta partir do 

“nosso campo”, da “nossa realidade”, dentro da “perspectiva de que feminismo é 

para homens e mulheres, é um projeto de sociedade, que surge a partir das 

mulheres, mas os homens precisam também estar incluídos nessa libertação das 

mulheres, nessa construção de uma nova sociedade”. 
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Figura 36 - Guardiã Rosiéle expondo trabalho científico no Congresso Brasileiro de 
Agroecologia (2015) 

 

 

 
                                       Fonte: Arquivo pessoal Rosiéle (2015) 

 

7.5. A Guardiã Oldi 

                  Figura 37 - Guardiã Oldi 
 

 

 
                                               Fonte: Arquivo pessoal Oldi (2020) 

 

“E também a gente aprende muito com o trabalho que fazemos com os movimentos 

sociais. É incrível como a gente aprende junto. Isso para mim é uma grande 

faculdade esse aprender junto. Se os professores fizessem esse trabalho, teríamos 
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mais sementes humanas por aí”  

Oldi Helena Jantsch 

 

 

7.5.1. O Encontro 

 

Conhecida com o Tiririca, o primeiro encontro entre a guardiã e a 

pesquisadora ocorreu em uma reunião da AAVRP. Representando a Comissão 

Pastoral da Terra e a Escola de Jovens Rurais da Diocese de Santa Cruz do Sul, a 

agricultora moradora de Boa Esperança, Cruzeiro do Sul, adentrou no recinto com 

um chapéu de palha, objeto característico da sua indumentária, e no mesmo 

momento houve uma agitação diferente entre os presentes para cumprimentá-la. E 

a partir desse momento foi possível entender que atrelado ao nome da Oldi está a 

palavra respeito e reconhecimento pelos anos de caminhada e luta. 

 

7.5.2. “Meu Rio da Vida” (Oldi, 2020) 

Figura 38 - Rio da vida feito pela guardiã Oldi 
 

 

 

        Fonte: Arquivo pessoal Oldi (2020) 
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De fala mansa, mas de grande impacto, a guardiã responde as questões 

como um relato autobiográfico: 

 

Nasci em uma família que nunca comprou sementes. Meu pai e 
principalmente minha mãe, ela guardava todos tipos de sementes. Ela 
nunca precisava comprar essas coisas de horta, e o pai cuidava mais das 
sementes do milho, a mãe cuidava das pipocas, melancias, das sementes 
que tem mais sensibilidade de cuidar. E claro que ela também ajudava o 
pai e nós também ajudava, nos era 12 filhos e nunca faltou comida. Para 
mim está muito claro que criar doze filhos naquela época e não faltar 
comida era porque tinha soberania com as sementes. O milho tratava os 
porcos, as galinhas, assim tinha carne, banha, ovo e tinha outros animais, 
como a vaca que produzia o leite, então a gente tinha o queijo e o requeijão. 
Assim todas as outras coisas vinham da horta, como aipim, batata doce, 
garantindo assim nossa alimentação e uma alimentação saudável, porque 
todos os filhos muito saudáveis. 

 

Quanto ao uso medicinal das sementes crioulas, a guardiã afirma que 

“sempre digo que o corpo é como uma poupança, se você coloca alimento de 

veneno, transgênico, está guardando veneno dentro de ti” e complementa “e como 

isso está muito claro, faz a gente ser mais forte, mais convicto de fazer as pessoas 

acreditar de que a agroecologia, a sementes crioulas, a reforma agrária é uma 

bandeira só”.  

Com fala empolgada, a guardiã faz um relato sobre o Banco da Solidariedade 

que mantêm na propriedade familiar: 

 

Começamos o banco em Rio Pardo, mas como tivemos problemas de 
invasão e destruição lá, então resolvemos fazer na minha casa, no porão 
da casa de 170 anos, já que que minhas irmãs e irmãos e também vizinhos, 
também eram guardiães, e o local serve de visita para pegar sementes, 
por agricultores da região.Tem perseguição mesmo. Hoje estamos sempre 
em alerta, cuidando, sempre tem alguém em casa. Nosso banco funciona 
da seguinte forma: o agricultor leva a semente, daí planta em um lugar que 
vai observar, a gente pode acompanhar. Temos 513 tipos de sementes 
ecológicas e crioulas agora. Nós tinha uma semente de ervilha guardada 
há 3 anos, nasceu tudo. Tem a técnica de guardar, colher, a influência da 
lua, e a semente tem que ficar bem sequinha. Muitos agricultores guardam 
no plástico, também guardamos, mas também guardamos as amostras em 
vidros. Temos um freezer. A gente conserva em um lugar em paz, 
sequinho, as vezes colocamos música, a gente adora muito. 
 

Diante do questionamento  às técnicas que auxiliam na produção, recuperação e 

melhoramento das sementes crioulas, a agricultora aponta ser fundamental “a 

observação da propriedade”, e como exemplo ensina “se o vizinho está plantando 

milho transgênico, assim planta o crioulo em época diferente. Essa é uma estratégia 
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da ecologia. Onde estão as fontes, recuperar as fontes para o desenvolvimento 

ecológico da propriedade”. E complementa que “outras técnicas são os 

biofertilizantes, compostos, o super magro que é um adubo foliar completo, dá para 

passar nas folhas, nas frutas. Assim como o calendário lunar, nós utilizamos, 

fornecido esse ano pelo CAPA”. 

Com relação às ações de trocas de sementes crioulas realizadas entre os 

agricultores e agricultoras, a guardiã relata: 

 

Essa preocupação de trocar sementes e vendo a quantidade de pessoas 
que queriam sementes, nos se conscientizamos de que precisava fazer os 
encontros para os guardiões se reunirem. E tinha essa ideia que quem 
tinha as sementes eram atrasados. E se encontrando, trocando a 
sementes, vendo que não são atrasados e sim são sábios da natureza, 
fazemos os encontros há vinte anos. Aí que está o grande aprendizado. 
Não há o saber mais e o saber menos, há o aprender cada vez mais. Assim 
você cada vez aprende e vê a necessidade de aprender mais para cuidar 
melhor das sementes, e cuidamos cada vez mais. Tem que usar bastante 
estratégia para que não estraguem o trabalho que estamos fazendo, há 
perigo que estão muito perto. 

 

Ademais, a agricultora complementa que “uma forma de se reunir e planejar 

ações, para nos fortalecer, é se articular em Associações” e explica de que forma a 

Ação Social Diocese Santa Cruz, da qual participa, atua na região:  

 

Participamos da Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari e da 
Articulação em Agroecologia no Vale do Rio Pardo. Nós somos Ação Social 
Diocese Santa Cruz, a Cáritas, reconhecida pela igreja católica, nós 
trabalhamos com professores da escola de jovens rurais, os professores 
são nossos guardiões. Eles indicam os jovens que poderiam fazer o curso. 
O curso é de multiplicadores, cada jovem tem o compromisso de convencer 
mais cinco para fazer o curso, é uma grande rede que se formou nesses 
26 anos. Tratamos toda questão ecológica, incluindo as sementes, assim 
os jovens se tornam guardiões de sementes. O curso é dado em uma 
propriedade que envolve a comunidade local, pois o jovem para em uma 
casa da comunidade para dormir, recebe alimentação a noite lá, e durante 
o dia fazemos alimentação em conjunto. É um trabalho muito importante e 
bonito que envolve muita gente, e acontece em dois três dias. Assim 
visitamos as outras propriedades também, onde tem experiências 
acontecendo, como as que produzem mel, por exemplo. Temos a 
coordenação pequena, a ampliada e a equipe de apoio, que são os 
professores, as famílias. Com isso a gente aprende cada dia mais e sente 
ânimo para continuar.  

 

           Figura 39 - Guardiã Oldi com familiares e integrantes da Pastoral 
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                                   Fonte: Arquivo pessoal Oldi (2020) 

 

Quanto às sementes crioulas contribuírem à emancipação e autonomia das 

mulheres, Oldi considera que “o homem difere da mulher”, pois “a mulher cuida 

muito mais disso (uso das sementes crioulas)”, e “muitas vezes precisa convencer 

seu companheiro da necessidade de observar. Algumas coisas têm que plantar 

mais perto de casa, porque pode pegar de noite se quiser se alimentar, por exemplo, 

como as frutas para se alimentar”. Entretanto, também frisa que “as mulheres não 

possuem apoio em casa. E a autonomia, liberdade feminina precisa ser 

conquistada, mas só se dá quando tem organização e apoio na própria família. Para 

ter liberdade feminina necessita de amparo social”  

Indagada sobre sua percepção em relação à condição de ser mulher na 

sociedade atual e quanto a se sentir valorizada, Oldi relata: 

 

O valor aqui na minha propriedade, na minha comunidade eu sinto que 
tenho valor, pois as pessoas me procuram, mas muitas vezes é por 
interesse. Mas estar no interior, cuidar da casa que é antiga, já fiz o curso 
de ministra da igreja, sinto que me respeitam. Mas ainda precisamos lutar 
para ter espaço, tem que ter coragem. Não ofender, mas nunca podemos 
ficar quieta, temos que falar com jeito. Tem mulheres também que não nos 
respeita. Mas sou feliz por ser mulher, assim como vejo que na minha 
família me respeitam. Temos que ter coragem. As mulheres precisam se 
reunir, para dividir as aflições e aprender juntas. Eu sempre participei do 
movimento de mulheres, fui na Marcha das Margaridas, que tem esse 
nome por causa Margarida Alves, que quando foi morta tinha um grão de 
milho na boca, quando o assassino foi matar ela, estava no fundo da casa 
debulhando milho. Era uma lutadora, estava defendendo direitos de um 
povo escravo na Paraíba. Assim surgiu esse grupo de luta de mulheres 
que assumiu a luta. Muitos contestam, mas somos mulheres, carregamos 
o santuário da vida dentro de nós e precisamos seguir lutando, assim como 
Maria defendeu Jesus.  
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Questionada sobre seu entendimento sobre o feminismo, a agricultora afirma 

que “dá vergonha ver como as mulheres são tratadas na nossa sociedade”, pois “as 

mulheres são sexualizadas comercialmente, como se fossemos mais frágil”. Por 

derradeiro, Oldi complementa: 

 

Muitos acham que liberdade é libertinagem, mas liberdade é criar uma 
sociedade diferente do que está aí. Feminismo traz muito forte essa luta 
contra tratar a mulher como objeto. E precisa estar mais forte o feminismo 
nos nossos debates. Ecologia e gênero não dá para separar, pois a 
ecologia é o estudo da casa comum, de tudo, e dentro disso está todo 
resgate histórico das sementes, das mulheres. 

 

7.6. A Oficina de Guardiãs de Sementes da Vida 

 

Figura 40 - Chamada da Oficina FEICOOP 2020 
 

 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Na perspectiva de ampliar o debate e apresentar reflexões sobre a 

invizibilização do protagonismo de mulheres do campo, o intuito foi realizar uma 

Oficina na FEICOOP de modo a impulsionar o processo de autoressignificação de 

suas identidades como referências sociais e contribuir à “conscientização coletiva” 
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(KILOMBA, 2019, p. 11). Nessa perspectiva, reconfigurar a noção de conhecimento 

em uma sociedade que vive na negação de saberes ancestrais das guardiãs de 

sementes crioulas. 

Nesse sentido, Sales (2007): 

 

A presença das mulheres rurais na produção agrícola familiar é um fato. 
Mesmo na invisibilidade, não se pode negar que elas estão ocupando 
terras, plantando, colhendo, e cultivando o desejo de ter uma terra livre e 
usufruí-la com seu trabalho. Presentes na casa, no quintal, na roça e na 
luta pela terra, as mulheres tiveram ainda de lutar pelo direito de serem 
reconhecidas como trabalhadoras. (SALES, 2007, p.437) 

 

Chamada de divulgação distribuída através das redes sociais: 

 

Quadro 8 - Chamada divulgação Oficina FEICOOP 2020 

 

PROGRAMAÇÃO 08/12 - 18h – Feicoop 

PARA VOCÊ QUE QUER APRENDER SOBRE SABERES, SABORES E 

VIVÊNCIAS COM GUARDIÃS DE SEMENTES CRIOULAS 🌸 

Oficina com a participação de Mulheres referências na Agroecologia e na 

conservação da agrobiodiversidade: Renilde Romanelli, Joelita David, Rosiele 

Ludtke e Oldi Jantsch. Com moderação de Marina Tauil e apoio do NEA Gaia 

Centro Sul. 

Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=tOTfyCDkQNk (Youtube da 

Rede Soberania e Feicoop edição especial 2020) 

Com a constante necessidade em se alimentar com comida de verdade, preservar 

o meio ambiente de forma integrada, consumo consciente e de resistir como 

mulheres do campo que atuam em prol da visibilidade e reconhecimento na 

sociedade que vivemos, as guardiãs de sementes crioulas representam vida, 

resistência e soberania alimentar. 

 
Fonte: Autora (2020) 

Figura 41 - Foto Oficina FEICOOP 2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tOTfyCDkQNk
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           Fonte: Facebook Watch FEICOOP (2020) 

 

Em 08/12/2020, às 18h, através do canal Youtube da Rede Soberania e 

Feicoop edição especial 2020, a participação coletiva das agricultoras ocorreu 

preliminarmente com o envio de vídeos e/ou fotos sobre a “importância de ser 

guardiã de sementes crioulas”. Transmitido um vídeo produzido a partir do material 

coletado, o evento suscitou novas reflexões sobre sua própria situação e aquilo que 

se passa em torno delas.  

De forma a conscientizar sobre a importância das guardiãs de sementes 

crioulas, Pedro Neves Dias, através de reportagem jornalística veiculada pelo Brasil 

de Fato, em 12 de Dezembro de 2020, intitulada “Guardiãs de sementes crioulas 

mostram alternativas para uma outra economia possível” dispôs, em suas palavras, 

sobre a “Oficina dentro da programação da Feicoop 2020 mostrou a experiência de 

mulheres que fazem agroecologia na prática”. 

            Figura 42 - Reportagem “Brasil de fato” Oficina FEICOOP 2020 
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                               Fonte: site Brasil de Fato (2020) 

 

7.7. Guardiãs de Sementes da Vida e o Ato de Cuidar 

 

Acho que sou o próprio quilombo, pois ajudo uma porção de mulheres. É muito 

importante essa relação com as plantas, podemos ajudar a curar as pessoas. Se os 

professores fizessem esse trabalho, teríamos mais sementes humanas por aí. 

 

“Muvuca” de frases das Guardiãs de sementes da vida 

 

 De forma análoga a uma “Muvuca” de sementes crioulas, ou seja, sementes 

diversas misturadas, na  construção coletiva composta por frases retirada das falas 

das Guardiãs de Sementes da Vida, é possível observar a sintonia entre as 

agricultoras, cada qual em seu território, em seus âmbitos reprodutivos e produtivos. 

De forma mais específica, diante da leitura comparativa entre os “Rio da vida” 

apresentados pelas Guardiãs, observa-se a maternidade presente nas quatro 

exposições, como marco de suas trajetórias, além de relataram suas vidas 

principalmente através de aspectos que envolvem as relações interpessoais, como: 

pais, casamento, separação, adoecimento, perdas, atuação social, necessidades 

para sobrevivência, entre outros fatores. Desse modo, torna-se possível 

correlacionar suas trajetórias através do ato de cuidar: cuidar dos filhos, cuidar da 

família, cuidar das sementes crioulas, cuidar da vida.  

Inerente à condição humana, o “ato de cuidar significa vivenciar uma 

diversidade de sentimentos, geralmente ambivalentes” (Vieira et al., 2011), que 

envolve conhecimento, valores, habilidades e atitudes para manter ou melhorar a 

condição humana no processo de viver ou morrer. De fundamental importância, o 

ato de cuidar é acima de tudo ver a necessidade de outro ser que necessita de 

ajuda, e no caso das Guardiãs, tal ato não significa somente o cuidado humano, 

mas o cuidado com a terra, com a natureza, com as sementes crioulas. Desse 

modo, segundo Milliken e Northcott (2003), o cuidado se caracteriza pelo processo 

contínuo que engloba a vida em suas esferas social, emocional e material, que 

envolve atenção, respeito e carinho, ações que podem revelar a natureza e 

constituição do ser humano (Boff, 2004).  

Apesar de existir diferentes tipos e maneiras de cuidar, os atos realizados 
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envolvem comportamentos e atitudes que variam de acordo com o tipo de 

relacionamento e relação interpessoal estabelecidos entre quem cuida e quem é 

cuidado (Waldow, 2006), ampliado ao o que é cuidado. E nesse sentido, de acordo 

com Maranhão (2000), o ato de cuidar está vinculado à capacidade de quem o 

realiza, pois historicamente o ato de cuidar está atrelado ao ato de curar e eram 

realizados por mulheres, como fazem as Guardiãs com as plantas medicinais, 

especialmente no que se refere ao nascimento e manutenção da vida.  Entretanto, 

com o desenvolvimento da sociedade ocidental, através da institucionalização da 

medicina, o ato de curar foi separado do ato de cuidar, de forma a ser apropriado 

pelos homens (Spink,1982) e foi retirado o protagonismo das mulheres sobre o ato 

de curar. 

Tratadas como bruxas durante a Idade Média, pois detinham o poder de cura 

através de ervas e produtos advindos da natureza (Federici, 2017), muitas mulheres 

foram queimadas em fogueiras. Dessa forma, retirada a autonomia e controle 

feminino sobre o ato de curar, com o do uso de violência e opressão, o ato de cuidar 

torna-se esvaziado e são incumbidos às mulheres como cuidados informais, tidos 

como complementares aos realizados pelos homens, regrados pelo conhecimento 

científico formal. Entretanto, de forma contrassistêmica, as Guardiãs da vida 

seguem resistindo e utilizando saberes ancestrais através da utilização de plantas 

medicinais, feitio de remédios e manutenção da vida e garantia do bem estar através 

de saberes ancestrais. 

O ato de cuidado realizado por inúmeras mulheres de forma diária, mas 

outorgado de modo naturalizado às mulheres pela construção social patriarcal, se 

mantém como invisível pelo modo de produção capitalista. Dimensionado pelo valor 

monetário, a valoração laboral está relacionada “à quantidade de dinheiro que o 

trabalho gera e se ele é reconhecido ou não como fonte de riqueza para a família” 

(Sempre viva Organização Feminista – SOF, 2006, p.55), e como o resguardo das 

sementes crioulas realizado pelas Guardiãs através de suas práticas cotidianas não 

pode ser valorado, não há visibilidade no sistema capitalista de produção, mesmo 

que diretamente comprometido “com a sustentabilidade da vida humana” (Carrasco, 

2003, p. 17). 

A manutenção do sistema informal de sementes crioulas, através do ato de 

cuidar realizado pelas Guardiãs não é valorado, e nem valorizado, pelo sistema 

capitalista de produção, pois são historicamente realizados por agricultoras 
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familiares que se sobrecarregam e assumem os cuidados com as sementes, a 

família, a comunidade, os saberes ancestrais, os conhecimentos tradicionais 

associados, a terra, a vida. Contudo, apreender as vozes dessas mulheres nos 

possibilita repensar a lógica do sistema de produção e a necessidade de 

reconstrução do modo de vida. Mulheres de luta. Mulheres que lutam. Mulheres que 

resistem e seguem fazendo agroecologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O cenário atual nos proporciona desafios e um terreno fértil para repensar os 

modelos de desenvolvimento optados ao longo da história no Brasil. Atualmente nos 

deparamos com uma convergência de crises (ambiental, social, econômica) que, 

além de aprofundar a desigualdade social, escancara as contradições do modelo 

neoextrativista presente, caracterizado pela aposta em matrizes produtivas 

primárias, homogêneas, comoditização da natureza e alicerçado no mercado 

estrangeiro.  

Diante desse debate, pode-se observar a utilização de técnicas ou atividades 

que podem gerar perigos irreversíveis à agricultura, aos seres humanos e aos 

ecossistemas, diante dos apontamentos feitos pela comunidade científica. Os 

avanços industriais e genético-biotecnológicos decorrentes do acesso das grandes 

empresas a que?, através do direito de propriedade dos criadores, não expressam 

o real custo do avanço do capitalismo, pois as perdas irreversíveis das sementes 

crioulas e dos conhecimentos tradicionais a ela associados não são contabilizados. 

Nessa ótica de mercado, não há interesse das grandes empresas sementeiras e 

dos Estados, que se tornam cúmplices, que tal valor seja contabilizado diante da 

fonte de lucros incalculáveis. 

Mesmo que criada a Lei de Biossegurança, tal ordenamento infringe o sistema 

de gerenciamento de risco e fere o Principio da Precaução, pois desconsiderou os 

diversos estudos que apontam a imprevisibilidade da introdução de OMGs na 

lavoura e na alimentação humana e animal. Além disso, a normativa não repercute 

a função legislativa necessária aos impactos da utilização das sementes 

transgênicas, pois não dispõe ferramentas jurídicas para indenizar agricultores que 

tiverem suas lavouras contaminadas por transgênicos, assim como não prevê 

responsabilização por danos ambientais ou à saúde humana e/ou animal.  

Como forma de promover a segurança alimentar e nutricional e a soberania 

alimentar dos povos latino-americanos, além de fortalecer o desenvolvimento rural 

sustentável, a busca por estratégias econômicas e políticas que fortaleçam a 

conservação e manejo sustentável da agrobiodiversidade deve ser considerada 

prioritária, para que os produtos e conhecimentos tradicionais sejam valorizados e 

não perdidos ou considerados apenas elementos do passado. O futuro necessita 
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ser um projeto a ser construído, e fundamenta-se a importância do aprofundamento 

de estudos que apontem para a compreensão de que as mulheres são produtoras 

de conhecimento, mesmo que invisibilizado ou compreendido como não existente, 

possibilitando a construção de outro mundo, amparado no respeito, valorização e 

no fortalecimento da mulher como protagonista de sua vida.  

O ordenamento jurídico brasileiro precisa ser um instrumento de inclusão e 

defesa da biodiversidade brasileira a partir de legislação que promova e assegure 

de forma efetiva o manejo, a conservação, a produção e a comercialização das 

sementes crioulas, mas que esteja atrelado à realidade dos agricultores e a ações, 

movimentos e políticas públicas que possibilitem a concretude do sistema informal 

de produção de sementes. Ademais, o Brasil ainda necessita de normativas que 

impeçam a perda da diversidade genética das sementes crioulas e sociocultural, 

como, por exemplo, que impeça de forma efetiva a contaminação genética das 

sementes crioulas pelo uso de sementes transgênicas.   

Fundamentais aos processos de transição agroecológicos e manejo 

sustentável dos agroecossistemas, as sementes crioulas são determinantes à 

manutenção do meio ambiente sustentável, equilibrado e livre de agrotóxico. Elas 

se apresentam como uma contraposição à lógica de dependência fomentada pelas 

políticas de modernização da agricultura. E, nesse sentido, a Agroecologia 

representa um projeto alternativo de modo de produção. Representa um modo de 

resistência, de construção de uma nova mentalidade a respeito do que envolve a 

segurança alimentar e nutricional, que agrega os movimentos sociais, promove o 

direito à autonomia produtiva dos agricultores e agricultoras, a partir de uma nova 

perspectiva científica, mais participativa e com profundo compromisso com a 

natureza. 

Efetivar reformulações jurídicas em defesa da conservação do patrimônio 

genético e a proteção dos conhecimentos tradicionais relativos ao manejo das 

sementes crioulas não requer apenas realizações materiais que permitam a 

existência de um meio ambiente minimamente saudável, mas a materialização de 

uma nova ordem jurídico-ecológica capaz de barrar os avanços da perda das 

sementes crioulas decorrente da situação de marginalidade dessas cultivares, e 

garantir a manutenção do bem-estar existencial dos agricultores familiares. 

Demanda-se, portanto, a necessidade de um Estado Democrático de Direito 

comprometido com a questão socioambiental, com o dever de proteger o patrimônio 
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sociocultural brasileiro, com atuações capazes de barrar a degradação ecológica, 

frear as perdas da biodiversidade e dissipar os retrocessos decorrentes das práticas 

de mercado voltadas ao agronegócio.  

Ademais, apesar de nas últimas décadas as relações de gênero e o 

questionamento sobre o lugar social que as mulheres ocupam na sociedade terem 

conquistado espaço em decorrência dos movimentos feministas, há ainda um longo 

caminho a ser trilhado. Desse modo, a quebra do paradigma decorrente da 

construção patriarcal enraizada na sociedade e permeada pela opressão, violência 

e discriminação contra as mulheres, perpassa pela desconstrução antropocêntrica 

e perpetuada pelo sistema capitalista de produção de que os trabalhos reprodutivo 

e os realizados no âmbito doméstico pelas mulheres não são valorados, e nem 

valorizados. De forma mais específica, urge a necessidade de visibilização do 

trabalho realizado pelas agricultoras familiares diante do exercício cotidiano que 

realizam de manutenção da vida através do cuidado, conservação e zelo com as 

sementes crioulas, garantindo assim a agrobiodiversidade brasileira. 

Por derradeiro, diante da urgência dos impactos causados pelo modo de 

produção agrícola predominante atual, urge a necessidade de ressignificar a 

existência humana, através de um novo modelo que retire os seres humanos da 

alienação do consumo e os integrem à natureza de forma a assumir sua 

responsabilidade atrelada à realidade do campo, à ações, movimentos e políticas 

públicas que possibilitem a concretude da sustentabilidade. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

  

DADOS BÁSICOS 

 

1) Nome:                                                                  

2) Mais conhecida como: 

3) Município/Comunidade:                                       

4) Idade:               

5) Escolaridade:                          

 

IDENTIFICAÇÃO COMO GUARDIÃ DE SEMENTES CRIOULAS 

  

1. Você se considera uma guardiã de Sementes Crioulas? Por quê? E o que levou a 

produzir/ser guardiã de sementes crioulas? 

2. Há quanto tempo é guardiã de sementes crioulas? O fato de ser guardiã de 

sementes crioulas mudou algo em sua vida? Comentar. 

3. Quais os aprendizados/saberes você teve com esta experiência das sementes 

crioulas? 

4. Como você vai desenvolvendo as técnicas que auxiliam na produção, recuperação 

e melhoramento das sementes crioulas? Que técnicas são essas?   

5. Qual a importância dos quintais, dos hortos medicinais, das hortas e outras práticas 

para você? 

6. Qual a importância das sementes crioulas para alimentação? Acha que garantem 

a segurança alimentar? 

7. Utiliza alguma(s) semente(s) crioula(s) para uso medicinal? Qual(is)? De que 

forma? 

8. As sementes crioulas contribuem quando à emancipação e autonomia das 

mulheres? De que forma? 

9. A maioria dos conhecimentos/saberes/aprendizados que você possui, você atribui 

a: 

( ) TV, rádio e jornais, internet      ( ) formação, cursos        ( ) encontros e lutas     

( ) escola, livros, revistas ( ) igreja        ( ) mãe e/ou avós   

( ) outros/outras quais ..................................................................................... 
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IDENTIFICAÇÃO DA MULHER COMO SER SOCIAL 

 

1. Como é sua percepção em relação à condição do ser mulher na nossa sociedade?  

Se sente valorizada? 

2. Como você se percebe no trabalho que realiza? 

3. As mulheres produzem outros saberes? Quais e como isso se dá?   

4. Qual o seu entendimento sobre o feminismo? Como a construção de uma 

perspectiva feminina e camponesa ajudaria a luta das mulheres camponesas? 

5.  Você se enxerga/percebe como uma referência na sua comunidade? De que 

forma? 
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APÊNDICE B – Reportagem Brasil de Fato  

 

 

Guardiãs de sementes crioulas mostram alternativas para uma outra 

economia possível 

Oficina dentro da programação da Feicoop 2020 mostrou a experiência de 

mulheres que fazem agroecologia na prática 

 

Pedro Neves Dias 

Brasil de Fato | Porto Alegre | 

12 de Dezembro de 2020 às 17:16 

 

Nessa sociedade, onde muitas não têm voz e não são vistas, as guardiãs 

de sementes lutam todo dia para serem reconhecidas. Esta opinião é de Marina 

Tauil, especialista em agroecologia e produção orgânica, que mediou uma oficina 

com mulheres camponesas que, além de outros trabalhos, são guardiãs de 

sementes crioulas, preservando e produzindo diversas espécies nativas e de 

outras regiões. 

“Essas mulheres são referência, elas preservam as sementes da vida. Mas 

não só isso, carregam junto toda a agrobiodiversidade, todo um modo de viver. A 

cultura que envolve as sementes são vivências, saberes e sabores.” 

A oficina com apoio do NEA Gaia Centro Sul, e transmitida pelo Brasil de 

Fato RS e Rede Soberania, integrou a programação virtual da Feira Internacional 

de Cooperativismo e Economia Solidária (Feicoop), que neste ano de 2020, em 

função da pandemia, tem programação totalmente online. 

 

As guardiãs 

 

A inspiração para esta atividade foram os estudos de Marina com as 

guardiãs. Renilde Romanelli, Joelita David, Rosiele Ludtke e Oldi Jantsch foram 

convidadas para compartilhar um pouco de sua experiência. 

Joelita vive na localidade de Arroio das Pedras, que fica no município de 

Rio Pardo (RS). Especificamente, sua terra fica no Quilombo Rincão dos Negros, 
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que é onde produz sua agricultura orgânica. “Sou agricultura agroecológica e hoje 

também uma guardiã de sementes crioulas. Aqui eu faço de tudo, eu planto, colho 

e eu vendo." 

Rosiele é uma camponesa e militante do Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA). Estuda a agroecologia e vive no Recanto Fonte da Vida, no 

município de Paraíso do Sul (RS). Também faz parte de um coletivo de produção 

e comercialização de alimentos saudáveis chamado “Florescer Agroecológico”, 

nas feiras de Santa Maria (RS), especialmente no Feirão Colonial, projeto da 

Cooesperança. “Aqui a gente faz agroecologia na prática”, afirma com bastante 

entusiasmo. 

Oldi é também uma pequena agricultora. Na sua terra de aproximadamente 

10 hectares produz desde galinhas caipiras até diversos tipos de vegetais. 

Aprendeu com seus pais, também agricultores, que sempre se deve produzir para 

comer e guardar as sementes, para produzir de novo no outro ano. Por isso, 

mantém armazenada aproximadamente 500 variedades de sementes no porão 

de uma casa de mais de 170 anos de construção. 

Este tesouro de biodiversidade foi acumulado através de trocas, em 

eventos e feiras, com outros camponeses da América Latina. Seu apelido é 

Tiririca, uma planta conhecida por ser muito resistente: “Nessa luta somos mesmo 

uma tiririca, sempre firme e segurando as pontas”, brinca. 

Renilde, além de agricultora e guardiã de sementes, é também artesã, 

sendo presidente da Associação de Artesãs de Ibarama. Trabalha principalmente 

com o artesanato com a palha do milho, ministrando cursos e oficinas para grupos 

de homens e mulheres, mas também para o público infantil nas escolas da cidade. 

Além disso, se envolve com as campanhas de alternativas para o plantio do fumo, 

cultura muito comum na do estado, e que traz diversos prejuízos para a saúde 

dos agricultores, tanto quanto para os consumidores. 

De acordo com os estudos de Marina, e as experiências compartilhadas na 

live, o modo de vida e produção das camponesas se apresenta como um 

contraponto e uma alternativa viável ao modelo de produção dominante. Aquilo 

que costumeiramente se chama de agronegócio, envolve o plantio de pouca 

variedade de produtos, com uso intensivo de sementes modificadas que 

dependem de agrotóxicos e o favorecimento de comódites para exportação em 
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detrimento de alimentos saudáveis, com preços acessíveis. 

"Estas mulheres ao contrário, vivem uma relação diferente com a terra e 

com o território, produzem alimentos de alta qualidade, sem o uso de venenos e 

fortificantes sintéticos, e comercializam diretamente com a população. É um modo 

de vida e um projeto de sociedade, de economia e de futuro." 

 


