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RESUMO: Esta pesquisa possui como objetivo a compreensão das experiências agreocológicas 
com resgate, produção e conservação de sementes crioulas, construídas pelos agricultores 
camponeses nos territórios do Cerrado localizados em Goiás. A proposta relaciona-se também com 
os processos de resgate, avaliação, caracterização, seleção, instalação de Bancos de Sementes e 
conservação dos recursos genéticos de variedades crioulas de milho, arroz, feijão e demais cultivos 
junto as Comunidades Camponesas e Quilombolas nos Territórios da Cidadania da Chapada dos 
Veadeiros e Vale do Paranã. A metodologia utilizada baseia-se em procedimentos da pesquisa 
qualitativa e levantamento de dados quantitativos. Conta-se com pesquisa de campo, revisão 
bibliográfica, consulta em fontes estatísticas, realização de entrevistas, diário de campo e 
observação direta. Por conseguinte, investiga-se como os camponeses mantêm a terra de trabalho a 
partir do conhecimento e manejo adequados das sementes crioulas e demais práticas 
agroecológicas, não utilizando agrotóxicos e diminuindo a dependência em relação ao mercado 
mundializado de sementes. Isso pode reverberar em políticas públicas e/ou ações capazes de 
significar trabalho, renda e, principalmente qualidade de vida para milhares de famílias que vivem 
no campo.  
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Introdução 
 

Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. 
Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. 
Ponho folhas e haste e se me ajudares Senhor, mesmo planta de acaso, 
solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos, o grão perdido 
inicial, salvo por milagre, que a terra fecundou. 
Sou a planta primária da lavoura. 
Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo. E de mim, não se 
faz o pão alvo, universal. 
O Justo não me consagrou Pão da Vida, nem lugar me foi dado nos 
altares. 
Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra, 
onde não vinga o trigo nobre. 
Sou de origem obscura e de ascendência pobre. Alimento de rústicos e 
animais do jugo. 
Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. 
Sou o milho (Cora Coralina). 

 
 
 
 
 
 
 



 
As sementes são obras da natureza e resultado das experiências e saberes acumulados por 

populações camponesas e indígenas. Elas compõem parte essencial da vida e das condições de 
reprodução da existência e da cultura dos povos, desde a descoberta da agricultura. Assim, as 
sementes são uma criação coletiva dos povos que refletem a história especialmente das mulheres 
que foram as primeiras a cultivá-las. Ainda, foram elas que garantiram sua permanência ao longo da 
história humana e se tornaram suas principais guardiãs.  

Assim, as sementes são muito mais que um recurso produtivo das populações camponesas. 
Nelas se incorporam valores, afetos, visões, mitos, e formas de vida que as ligam ao âmbito do 
sagrado. Nesse sentido as sementes jamais deverão ser apropriadas por quem quer que seja, 
devendo ter um caráter de patrimônio coletivo dos povos a serviço da humanidade, nas dimensões 
materiais e simbólicas.  

Elas se constituem, portanto, como meio de sustento e soberania das populações, garantindo 
a construção histórica e cultural, especialmente das Comunidades Camponesas. A multiplicidade e a 
existência de sementes permitem assegurar a abundância e a diversidade alimentar em cada 
localidade, servindo de base para uma alimentação adequada e saudável, permitindo o 
desenvolvimento das formas culinárias preservadas e desejadas na reprodução cultural da existência 
humana. Portanto, as sementes, os saberes-fazeres e o acúmulo de conhecimentos associados a elas 
são partes fundamentais e insubstituíveis da soberania alimentar daqueles que as cultivam.  

Os homens se relacionam com a natureza a partir do seu processo de produção e trabalho. 
Entre os camponeses e camponesas essa relação é baseada no cultivo da terra, como uma dimensão 
cultural que entrelaça diversos sentidos, envolvendo as dimensões materiais e imateriais dos 
territórios. Assim, neste artigo, propôs-se apreender, através da pesquisa de campo, observação 
direta, entrevistas e diário de campo, como esses sujeitos marcam e demarcam seus territórios e 
temporalidades tendo como referência o tempo da natureza, que é o de plantar, o de colher, o de 
armazenar, mas também é o de comer e festar. (COSTA; PAULA, 2012).  

Com efeito, o que importa é buscar, a partir da leitura geográfica, compreender como a vida 
nas Comunidades Camponesas e Quilombolas nos territórios do Cerrado Goiano é permeada por 
lutas pela permanência na terra. Mas também é compreendida nas mais variadas dimensões do ser 
camponês mediante as festividades de santos, as ofertas e recebimentos de demão/mutirão, traições, 
enfim do trabalho coletivo. 

Em se tratando da preservação de sementes, o rigor na proteção dos materiais apropriados 
pelas empresas do agronegócio ultrapassa os limites do bom senso. A legislação (Lei n. 9456/97) 
proíbe qualquer reprodução desses materiais, punindo com multas aqueles que a desrespeita. O 
mesmo não ocorre com as empresas que manipulam as sementes selecionadas e cultivadas pelos 
agricultores. O processo de melhoramento coletivo ou individual realizado pelo agricultor, como 
por exemplo os saberes e práticas inseridas no melhoramento das sementes e plantas não foram 
considerados pela legislação. O artigo 37 da referida lei deixa claro essa condição: 

 
Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como 
embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de 
propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem 
autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem 
determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como 
pagará multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material 
apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do melhorista, 
sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. (ART 37, Lei 9456/97). 



Através das pesquisas realizadas no Sudeste e Nordeste de Goiás, entendemos que o 
fortalecimento de cultivos e manejo de sementes crioulas associadas à produção agroecológica, 
podem reverberar em melhoria das condições de trabalho e renda, geração de mais empregos, 
inclusão socioambiental e, principalmente qualidade de vida para milhares de famílias brasileiras 
que vivem no campo e nas cidades. Por conseguinte, algumas experiências são destacadas na 
pesquisa: implantação de cultivos de sementes crioulas em Comunidades Camponesas; registro da 
instalação dos Bancos de Sementes; a gradativa substituição de insumos químicos por orgânicos; 
caracterização do aproveitamento dos saberes-fazeres das populações tradicionais como forma de 
fortalecer a preservação ambiental e agregar valores à produção; incremento da produção científica 
sistematizada (publicações) sobre agroecologia; registro das ações sociais e educativas que 
promovem o resgate e a valorização da cultura local/regional. 

As sementes crioulas compõem a cultura e o trabalho dos camponeses e camponesas que 
vivem na terra, ou seja, nos territórios cerradeiros em Goiás. Diante da territorializaçao e expansão 
do capital por meio da agrohidronegócio, uso de agrotóxicos, sementes transgências e os conflitos 
por terra e água, os espaços da vida e do trabalho das Comunidades Camponesas e Quilombolas 
são crescentemente ameaçados pela expropriação capitalista. No entanto, esses processos também 
aglutinam (Re)Existências e lutas desses sujeitos no interior da classe trabalhadora, evidenciando a 
contradição viva, porém, sem perder de vista os significados e as práticas culturais que os 
constituem. Compreende-se as (Re)existências como um processo de permanência, modificada por 
uma ação política que se firma nos elementos socioculturais. As (Re)Existências são ações 
construídas no processo de luta pelos territórios da vida. (MENDONÇA, 2004). 

Nas últimas décadas, apesar dos avanços em termos de políticas públicas que beneficiam a 
agricultura camponesa1, a prioridade da política econômica no Brasil e especialmente nos territórios 
do Cerrado é fomentar o agrohidronegócio, evidenciando-o como se fosse a única forma de uso da 
terra e da água. Entretanto, escondem os impactos sociais e ambientais, a expropriação de milhares 
de famílias camponesas, quilombolas e indígenas de suas terras, além de ampliar a pobreza e a 
miséria nos territórios, enquanto incrementa a produção de commodities agrícolas para exportação. 
No entanto, há exemplos significativos de experiências agroecológicas nos territórios do Cerrado 
que merecem destaque, neste caso, o cultivo e o manejo das sementes crioulas. 

Os territórios onde vivem e trabalham os camponeses e demais povos tradicionais em Goiás, 
tais como os povos quilombolas no Norte e Nordeste do Estado, geralmente constituem-se de 
ambientes marginais, onde a agricultura é dominada por variações nas condições agroecológicas e 
socioeconômicas, sujeitas a estresses complexos e elevados custos e riscos de produção. Nesses 
locais, são encontradas inúmeras comunidades carentes com reais problemas vinculadas à 
subnutrição e a pobreza2.  

O desafio, em tempos de economia globalizada e financeirização dos oligopólios, de 
transgenia, de consumo intenso de agrotóxicos e privatização dos recursos naturais e culturais 
acumulados historicamente pelos povos do campo, é apontar alternativas solidárias de existência. 
Daí a importância de recuperar, preservar e multiplicar as sementes, mudas e raças crioulas para 
avançar a agricultura camponesa, baseada na produção de alimentos saudáveis e diversificados, no 
respeito e valorização da sociobiodiversidade, na prática da agroecologia e na edificação de relações 
socioeconômicas horizontais de solidariedade e centradas na manutenção da vida. 

A proposta da pesquisa apresentada nesse artigo, financiada através do Edital CNPq/MDS-
SESAN N.º 027/2012, é ampliar as ações desenvolvidas com êxito no Sudeste Goiano para outras 
regiões do Estado de Goiás, precisamente as Comunidades Camponesas e Quilombolas e os 
                                                           
1 Como exemplo, cita-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária - PRONERA etc. 

2 Um importante indicador da vulnerabilidade social vivenciada por essas comunidades, por exemplo, é o fato de, no 
Brasil, da totalidade de famílias quilombolas incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, 75,6% estão no perfil de extrema pobreza, com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 70,00. (IPEA, 
2012.p. 69). 

 



Assentamentos de Reforma Agrária nos Territórios da Cidadania da Chapada dos Veadeiros e do 
Vale do Paranã. As ações objetivam quantificar e qualificar as práticas agroecológicas existentes 
nas comunidades e implantar Bancos Comunitários de Sementes Crioulas, garantindo assim a 
independência dos camponeses frente ao mercado mundializado de materiais geneticamente 
modificados. 
 
Campesinato e agroecologia no Cerrado goiano  
 

O campesinato não é uma categoria estanque e que vivencia situações de atraso e/ou modos 
de vida não coadunados com a perspectiva urbana e industrial. Para nós, a cada dia, se corporifica 
novos conteúdos na relação campo-cidade e com rebatimentos substanciais no trabalho, evidenciado 
através do novo campesinato que se expressa em diversas funcionalidades socioeconômicas, mas 
também políticas e culturais. Exemplificando as ações em defesa da terra de trabalho, destacam-se 
os atos e manifestações públicas, ocupação de espaços públicos, fechamento de rodovias etc., o que 
evidencia as novas faces do campesinato brasileiro na luta pela permanência na terra e/ou para ter 
acesso a um pedaço de terra para reproduzir seu modo de vida. 

As políticas públicas empreendidas pelo Estado em acordo com parcela das reivindicações 
dos camponeses estabelecem ações de valorização dos conhecimentos e do saberes-fazeres, 
historicamente construídos pelas Comunidades Camponesas e Quilombolas. Assim, o fomento ao 
resgate, a seleção e a conservação de sementes crioulas torna-se uma alternativa para assegurar a 
sustentabilidade social e ambiental, necessárias à manutenção das famílias na terra. 

Até um período relativamente recente, o único método de seleção dirigida era coletar as 
sementes daqueles indivíduos de uma população que mostravam uma ou mais características 
desejáveis, como potencial de alto rendimento ou resistência a doenças, e usar aquelas sementes 
para plantar a próxima safra. Este método é chamado de seleção massal3, e produz um 
deslocamento gradual na frequência relativa de uma ou mais características de uma população de 
plantas da mesma espécie. Foi através deste método, por exemplo, que as populações indígenas 
foram selecionando as plantas de milho (zea mays.), que tinham mais grãos na espiga, obtendo as 
plantas que conhecemos. As seleções se estenderam às plantas e animais, como é o caso da 
mandioca (manihot esculenta) e da batata inglesa (solanum tuberosa), selecionadas pelas 
populações que habitavam o continente americano antes da ocupação pelos europeus.  

Desta forma, as variedades crioulas atendem a um dos princípios básicos da Agroecologia 
que é o de desenvolver plantas adaptadas às condições locais/regionais, capazes de tolerar variações 
ambientais e ataque de organismos prejudiciais. Outro aspecto importante consiste na maior 
autonomia do agricultor/produtor camponês, que pode armazenar as sementes destas variedades e 
plantá-las na safra seguinte, adquirindo maior independência do mercado de insumos e gerando um 
material com variabilidade genética (mais vigoroso e adaptado), ao tipo de solo e clima da região. 

Na dimensão teórica faz-se importante recorrer a Thompson (1981), no seu já tão usado 
conceito de experiência para compreendermos, como um conceito distante4, como de camponês, 
relações de reciprocidades, memória, dentre outros podem ser estabelecidos. Assim Thompson 
(1981) diz que o que descobrimos (em minha opinião) está num termo que falta: a experiência 
humana. Os homens e mulheres retornam como sujeitos, dentro deste termo - não como sujeitos 
autônomos, “indivíduos livres”, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações 

                                                           
3Através de métodos de seleção massal, produtores em todo o mundo desenvolveram variedades chamadas crioulas. 
Elas são adaptadas às condições locais e, ainda que uma variedade crioula possua características que a diferencia em 
relação às demais variedades, ela possui, internamente, uma maior variabilidade genética quando comparada às 
variedades obtidas por outros métodos. A seleção massal funciona da mesma forma tanto para plantas que se 
autofecundam, como ocorre com a soja, quanto para plantas que cruzam com outras, como acontece como o milho, por 
exemplo. Resumindo, a seleção massal, que também pode ser chamada de seleção individual, consiste na seleção dos 
melhores espécimes das safras com base em seu fenótipo para servir de matriz produtora, ou seja, o produtor seleciona 
os melhores espécimes e o semeia novamente, melhorando cada vez mais sua produção. 
4 GEERTZ, C. Do ponto de vista do nativo: a natureza do entendimento antropológico.  In: O saber local - Novos 
ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 



produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida 
“tratam” essa experiência em sua consciência e sua cultura.  

Ao vivenciarem suas experiências, esses sujeitos produzem representações sobre si, sobre 
o mundo e sobre sua ação neste mundo. Cândido (1979), na obra Parceiros do Rio Bonito, 
apresenta um estudo sobre a vida caipira paulista, buscando apreender os traços constitutivos 
daquilo que compõe o tipo tradicional do ser caipira. Assim as dimensões da alimentação, 
habitação, costumes, são apresentados compondo e reafirmando o que é a cultura do homem do 
campo. Ellen F. Woortmann e Klaas Woortmann (1997), n’O Trabalho da Terra discutem a 
dimensão do trabalho rural compondo lógicas camponesas, atribuindo sentidos à existência, à 
medida que o grupo se mantém como pertencentes, a uma só identificação, a de ser camponeses. 

Pessoa (1999), no livro A Revanche Camponesa busca apreender como os homens se 
relacionam a partir do pertencimento de ser trabalhador rural, traça um perfil da história desses 
sujeitos a partir da luta pela conquista da terra e pela resistência às formas externas de gestão, busca 
discutir como esses sujeitos constroem suas histórias assentadas nas experiências de ser camponês. 

Essas abordagens nos auxiliam a compreender as tramas espaciais a partir da necessidade 
de uma intervenção qualificada, de um aprendizado coletivo com os sujeitos pesquisados. Isso 
implicou em considerar os olhares, o gestual, as falas, as expressões como elementos essenciais 
para a pesquisa. Dessa forma, utilizamos Primavesi (2012), quando ressalta o papel do equilíbrio 
natural-social, mencionando que na natureza há muitas coisas para as quais não temos respostas e 
para muitas respostas dizemos: “isso não é científico”! Nesses casos devemos aprender com os 
sujeitos que ali vivem, pois aprenderam a partir da observação e da experiência, algo que a ciência 
ainda não descobriu. 

A construção de ações políticas a partir de elementos socioculturais que asseguram nichos 
identitários e o permanente diálogo com o mundo denota a compreensão de que as questões 
reivindicadas estão situadas na articulação do lugar com o mundo e vice-versa, apontando para 
novas sociabilidades aceleradas pelo movimento do capital agroindustrial e financeiro.  É nessa 
interlocução com o sistema mundo que se singularizam e buscam se afirmar a partir dos constructos 
políticos e culturais. 

São essas motivações/ações que nos farão extrair entendimentos e conhecimentos das 
respectivas relações sociais de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores, e que podem se 
externalizar por meio de diferentes atividades (nos campos e nas cidades), como também incidir em 
mais de uma modalidade para um mesmo trabalhador – daí o conceito de plasticidade (THOMAZ 
JUNIOR, 2008) ocupar importante contribuição explicativa sobre a dinâmica geográfica do trabalho 
–, a partir do momento em que realizam diferentes atividades laborativas, em territórios e momentos 
também diversos e sem nenhuma unidade teórica e analítica que coloque em evidência a atualidade 
da fragmentação do trabalho. 

Nesse sentido, as práticas agroecológicas, algumas resgatadas e modificadas em acordo 
com as novas necessidades técnicas podem expressar a resistência dos camponeses associada aos 
consumidores que passam a exigir produtos mais saudáveis, inaugurando uma nova relação com o 
meio. Essas ações buscam uma alimentação saudável e propicia a união de esforços na defesa da 
reforma agrária, no apoio aos homens e mulheres que lavram a terra e contra as agressões ao meio 
ambiente. Essas ações podem apontar a unificação orgânica do trabalho, em que os trabalhadores 
(no campo e na cidade) se juntam para reivindicar novas formas de produção e novas relações de 
trabalho, valorizando as ações rumo à soberania alimentar. 

É necessário assegurar formas de manejar os recursos naturais que permitem a reprodução 
do homem e da natureza (que são um todo) conservando a sociobiodiversidade ecológica e 
sociocultural. A agroecologia é uma forma de entender e atuar para campenisar a agricultura, a 
pecuária, o florestamento e o agroextrativismo, a partir de uma consciência intergeneracional. Isso 
significa resgatar a relação simbiótica, com o meio sem agredir a natureza, compreendendo homem 
e natureza como a natureza una. (SANTOS, 1994). 

O conceito de agroecologia quer sistematizar todos os esforços em produzir um modelo 
tecnológico abrangente, que seja socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente 



sustentável; um modelo que seja o embrião de um novo jeito de relacionamento com a natureza, em 
que a vida toda e toda a vida, seja protegida, estabelecendo uma ética ecológica que implica no 
abandono de uma moral utilitarista e individualista e que postula a aceitação do princípio do destino 
universal dos bens da criação e a promoção da justiça e da solidariedade como valores 
indispensáveis. A rigor, pode-se dizer que agroecologia é a base científico-tecnológica para uma 
agricultura sustentável. Por conseguinte, o campesinato permite apreender as relações com a terra, a 
água, as plantas e as sementes, permeadas por práticas de sustentabilidade socioambiental. 
 
As sementes crioulas: a agricultura camponesa (Re)Existe 
 

A diversidade de sementes permite assegurar a abundância e a variação alimentar, 
adequada e saudável, a cada localidade, permitindo o desenvolvimento das formas culinárias 
preservadas e desejadas na reprodução cultural dos povos. Assim, as sementes e o conhecimento 
associado a elas são partes fundamentais e insubstituíveis da soberania alimentar de milhões de 
trabalhadores camponeses que lutam para manterem-se na terra de trabalho. Por isso, as sementes 
jamais poderão ser apropriadas por quem quer que seja, devendo ter um caráter de patrimônio 
coletivo a serviço da humanidade. Elas se constituem o meio de sustento e soberania dos povos, 
garantindo a construção histórica e cultural, especialmente das Comunidades Camponesas, 
Quilombolas, enfim as populações tradicionais. 

Essa compreensão é fortalecida pelas práticas agroecológicas que estão contribuindo e 
podem ampliar essa contribuição para a construção de um ambiente sustentável, com a elevação de 
renda e agregação de valores ambientais e sociais aos produtos, criando as bases para a soberania 
alimentar. O cultivo de sementes crioulas é adequado aos ambientes/subsistemas do Bioma Cerrado, 
pois são cultivos que não utilizam agrotóxicos e, ainda, asseguram a autonomia (soberania 
alimentar) para os camponeses que passam a ter sementes guardadas/armazenadas, se livrando da 
dependência imposta pelos grandes conglomerados financeiros e industriais transnacionais. 

Antón Novás (2005) diz que o desenvolvimento técnico e científico ao produzir sementes 
estéreis, através das Tecnologias de Restrição de Utilização Genética5, (Terminator), beneficia 
largamente os grandes conglomerados agroindustriais e financeiros, que controlam a maioria 
absoluta das patentes agrobiotecnológicas. “Terminator, cuyo nombre oficial es Sistema de 
Protección de Tecnologías (em inglês, TPS), incorpora una característica que mata los embriones de 
las plantas em desarrollo de tal modo que no se pueden guardar y volver a sembrar em anos 
posteriores.” (NOVÁS, 2005, p. 46).  

Ribeiro (2003) diz que seis grandes empresas monopolizavam, em 2000, 74% de todas as 
patentes agrobiotecnológicas no mundo. E além de possuírem diversos acordos entre si (pesquisa, 
transferência de tecnologia, controle do mercado) esses conglomerados empresariais atuam em 
diversos setores: agroquímicos; farmacêuticos; sementes etc.; e quase sempre são as mesmas 
empresas, evidenciando o controle que exercitam sobre o Planeta. Afirma que “A grande indústria 
de sementes e de agrotóxicos, de agronegócios e farmacêuticas [...], baseia-se no roubo e na 

                                                           
5 Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso (conhecidas pela sigla em inglês – GURT) são tecnologias que através da 
utilização da engenharia genética, permitem a manipulação da expressão das características dos seres vivos. Existem 
dois tipos de Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso: as T- GURT e as V-GURT. As T- Gurts (t vem do inglês trait 
– que significa característica) servem para condicionar determinadas características das plantas a indutores químicos 
externos. Por exemplo, uma planta só geraria a resistência a um herbicida caso algum outro produto fosse usado para 
ativar esta característica. As V-Gurts (v vem do inglês variety) produzem plantas que geram sementes estéreis, 
impedindo a produção de sementes pelos próprios agricultores. Este tipo também é conhecido como “terminator”. Para 
as transnacionais como a Monsanto, a Syngenta e a Bayer (que já tem patentes registradas sobre estas tecnologias) trata-
se de impor definitivamente – para além da utilização de sementes transgênicas – o controle absoluto sobre a produção 
agrícola. A permissão legal para utilizar este tipo de tecnologia acabaria com qualquer preocupação sobre a cobrança de 
royalties, que tem perturbado a Monsanto em o mundo. Além disso, surgiriam para estas transnacionais possibilidades 
incríveis de maximizar lucros: imagine condicionar a germinação da soja RR à utilização do Roundup. 
http://www.softwarelivre.org/news/10123 
 



privatização dos recursos genéticos e do conhecimento coletivo dos camponeses e dos indígenas 
adquiridos através dos séculos”. (RIBEIRO, 2003, p. 71). 

É essa situação que necessita ser pesquisada, na medida em que a homogeneização do 
padrão técnico-científico-alimentar tem provocado a extinção de diversas espécies, formas de vida e 
promovido a desterritorialização de milhares de famílias que ao serem expulsas da terra não 
encontram as condições adequadas para a sobrevivência.  

Para isso acreditamos que o melhoramento participativo é uma alternativa, pois se baseia 
nos conhecimentos da genética vegetal convencional, da fitopatologia e economia, combinando-os a 
antropologia, sociologia, ao conhecimento dos agricultores/camponeses e aos princípios da pesquisa 
de mercado e desenvolvimento de produtos. Esta técnica possui múltiplos objetivos, sendo estes 
mais amplos que o melhoramento formal ou convencional. Tem por metas o ganho de 
produtividade (comum ao melhoramento convencional), a conservação e promoção do aumento da 
biodiversidade (criação da variabilidade genética), obtenção e uso de germoplasma de adaptação 
local (variedades modernas ou locais, dependendo dos objetivos), seleção dentro de populações, 
avaliação experimental de variedades (também denominada seleção participativa de variedades), 
lançamento e divulgação de novas variedades, diversificação do sistema produtivo e produção de 
sementes. 

Assim, compreende-se que pesquisar o resgate do cultivo e da cultura de sementes crioulas 
pode resultar em subsídios para uma alternativa socioeconômica e ambientalmente adequada, na 
medida em que, não utiliza agrotóxicos e implementa práticas de manejo coadunadas com as 
condições edafoclimáticas. A pesquisa mostra a existência e aponta essa forma de uso e exploração 
da terra como adequada, mas para isso há que (des)velar a agricultura camponesa, mascarada sob o 
“manto sagrado do agronegócio”. 

O estudo de Oliveira (2004)6 nos mostra, amparado nos dados do Censo Agropecuário de 
1995/96 (IBGE), que são as pequenas unidades de produção que produzem a maioria dos produtos 
agropecuários7. É importante enfatizar que mesmo diante da superioridade das pequenas unidades 
produtivas, os latifúndios “escondem” a terra improdutiva, sabendo-se que, historicamente, o papel 
da grande propriedade no Brasil é de servir como reserva patrimonial de valor para as elites e 
setores hegemônicos, ao contrário das pequenas, que sempre se vinculam à produção, daí sua 
participação destacada no agronegócio. Essa análise materializa o contraponto às teses que 
apresentam a homogeneização espacial a partir da modernização conservadora da agricultura, 
centrada nas grandes empresas rurais (agronegócio) que promovem intensa devastação ambiental e 
não cumprem a legislação trabalhista. 

A complexificação das configurações geográficas a partir das alterações na forma de 
produzir valor (desemprego conjuntural e estrutural) promoveram a mais cruel realidade para 
parcela dos trabalhadores brasileiros, sendo que, o empobrecimento é significativamente maior 
entre os trabalhadores oriundos da terra, por fatores que conhecemos bem (pouca instrução, pouca 
ou nenhuma qualificação para atividades não agrícolas etc.).  A exclusão social aparece como 
capacidade do não-trabalho, como se o modelo avassalador de industrialização e consequente 
urbanização ainda não tivesse encontrado as condições ideais de produção, ou seja, não tivesse sido 
implantado em toda a sua plenitude nas áreas consideradas mais pobres. Na verdade isso que 
aparece como não-trabalho (pouca eficiência do trabalho) é parte vital do processo de regulação e 
acumulação que (re)cria as condições de reprodução do capital e da força de trabalho, embora 
noutros parâmetros. 

O contraponto às teses que apresentam a homogeneização espacial a partir da modernização 
conservadora da agricultura, centrada nas grandes empresas rurais (agronegócio) que promovem 
intensa devastação ambiental e não cumprem a legislação trabalhista é construído pelos Povos 
Cerradeiros. As pesquisas que tratam da modernização da agricultura nas áreas de Cerrado 

                                                           
6 Ver artigo: Barbárie e modernidade: as transformações no campo e o agronegócio no Brasil, São Paulo, Terra Livre, 

ano 19, v.2, n.21, jul./dez., 2003. p.113-156.  
7 Considerando-se, pois, a classificação dos estratos de área da Reforma Agrária, ou seja: menos de 200 hectares 

(pequenas); de 201 a menos de 2000 hectares (médias); e com mais de 2000 hectares (grandes). 



enfatizam as transformações espaciais (sociais e ambientais) a partir de duas opções teórico-
metodológicas. De um lado, lamentam as mazelas sociais descrevendo e caracterizando, 
minuciosamente, a condição imposta aos camponeses e trabalhadores da terra, sem, contudo, 
considerar as alternativas viáveis e exequíveis que, historicamente, foram e continuam sendo 
implementadas pelos Povos Cerradeiros. De outro, fazem uma apologia ao modelo adotado – o 
agronegócio – que assegura produção e produtividade de grãos essenciais ao “bem-estar da 
humanidade” e, por isso, sem qualquer possibilidade de ser indagado.  (MENDONCA, 2004). 

No estágio contemporâneo das relações sociais de produção e de trabalho no campo 
brasileiro e nas áreas investigadas mais visivelmente, a modernização da agricultura se territorializa 
de forma mesclada e diferenciada. De um lado, as empresas rurais e agroindústrias altamente 
produtivas e tecnificadas; e, de outro, diversas situações, tais como: pequenas e médias unidades 
familiares tecnificadas (pluriatividades) com predominância de trabalho familiar; pequenas e 
médias unidades familiares tecnificadas (associações, cooperativas etc.) com predominância de 
trabalho assalariado; e um crescente empobrecimento dos camponeses (arrendatários, parceiros, 
meeiros e pequenos proprietários); e/ou a sua exclusão quase que por completa do mercado, 
evidenciando novos conteúdos na relação cidade-campo.  

Essa reflexão é fundamental para a Geografia, pois o que está em jogo é a defesa dos 
territórios (camponês, indígena, quilombola, ribeirinho, seringueiro, cerradeiro). A defesa das 
condições de vida e de relações adequados com a natureza é possível a partir da garantia da 
permanência e do acesso a terra através de uma reforma agrária que assegure dignidade aos 
trabalhadores/camponeses e que consiga incorporar os saberes da vida. Assim, deve levar em conta 
as especificidades do solo, do clima, dos recursos hídricos e, principalmente os saberes-fazeres, as 
experiências e vivências dos sujeitos (protagonistas) da mais importante ação política deste país, 
qual seja, a luta pela terra e pela reforma agrária. 

Dessa forma, torna-se necessário que se ampliem ações e estratégias que visem contribuir 
para a melhoria das condições de vida desses sujeitos históricos e sociais. Nessa perspectiva, nos 
propomos a contribuir, a partir dos elementos constitutivos dos modos de vida presentes nas 
comunidades rurais, valorizando e resgatando a produção e a cultura do meio rural, buscando 
efetivar ações de pesquisa que, apropriadas pelos camponeses e parceiros, possam assegurar a 
sustentabilidade social e ambiental, a partir da compreensão e do registro do processo de 
implantação, nas Comunidades Rurais goianas, de lavouras experimentais (coletivas e individuais) 
para o resgate, a produção e a conservação de sementes crioulas. 

A intenção da agroecologia é sistematizar esforços, no sentido de produzir um modelo 
tecnológico abrangente, que seja socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente 
sustentável. Essa não é uma tarefa fácil, mas pensar e efetivar novas relações sociais implica 
compreender Homem e Natureza como unos. O modelo de agricultura sustentável são os 
conhecimentos empíricos dos trabalhadores/camponeses, acumulados através de muitas gerações, 
ao conhecimento científico atual para que, em conjunto, técnicos e agricultores possam fazer uma 
agricultura com padrões ecológicos (respeito à natureza), econômicos (eficiência produtiva), sociais 
(eficiência distributiva) e com sustentabilidade socioambiental.  
 
Resgate e preservação de sementes crioulas no Nordeste Goiano 
 

No Nordeste Goiano há diversos usos e formas de exploração da terra, destacando-se a 
recente territorialização das empresas rurais modernas com predominância do cultivo de soja, milho 
etc., efetuado em grandes propriedades tecnificadas numa dependência permanente aos insumos e 
agrotóxicos impostos pelo paradigma da modernização do capital. Esse modelo contrasta com a 
maneira tradicional de se relacionar com a terra presente nas comunidades camponesas espalhadas 
em toda região, principalmente Assentamentos Rurais e Comunidades Quilombolas. Essas 
comunidades habitam as áreas de relevo com declividades acentuadas e de difícil acesso, 
significando uma relativa restrição ao agronegócio. A agricultura camponesa sobrevive mediante a 



estratégia de combinação de práticas de ajuda mútua (mutirão, demão) com trabalho familiar e uma 
crescente diversificação dos cultivos, visando a reprodução social da família.  

As Comunidades Quilombolas e Assentamentos Rurais são marcados por fortes tradições 
culturais que se manifestam em festas, histórias, compadrio e teias de relações sociais que são 
preservadas e cultivadas pelos moradores. Assim apresentam manifestações sociais e culturais que 
visam o resgate das sementes crioulas, coadunadas com as vivências e as experiências na 
comunidade e melhorando, significativamente, a alimentação. As sementes crioulas de milho, arroz 
e feijão ainda cultivadas, tem essa preservação vinculada à própria resistência que são típicas das 
comunidades camponesas. Daí a importância de se conhecer e valorizar essas tradições que são 
manifestadas em festas de santos, de compadrios, de mutirões de ajuda mútua e por costumeiras 
visitas entre as famílias.  

O resgate, a conservação e a implantação de Bancos de Comunitários de Sementes Crioulas 
nas Comunidades Camponesas e Quilombolas revigora tradições de relevante valor aos 
camponeses, pois o cultivo dessas sementes está presente em 90% (noventa por cento), das 
pequenas propriedades pesquisadas em Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás.  

A seleção e preservação das sementes pelos camponeses obedecem a uma teia de saberes e 
fazeres próprias do local onde vivem e da tradição de cada agricultor. As sementes em sua maioria 
são escolhidas, colhidas e armazenadas separadamente, garantindo assim a qualidade para o 
próximo plantio, que será realizado com a chegada da chuva (mês de novembro) e a fase da lua, 
normalmente no quarto crescente. 

A importância da implantação dos Bancos Comunitários de Sementes Crioulas se mostra 
essencialmente em momento de stress hídrico, como verificamos na safra 2007/08, quando o baixo 
volume de chuvas na Região Nordeste de Goiás provocou a perda da metade dos cultivos dos 
pequenos agricultores. Os que tinham reserva de sementes conseguiram realizar um segundo 
plantio, colhendo o suficiente para garantir a alimentação. Os demais ficaram na dependência de 
programas governamentais de transferência de renda para garantir o mínimo necessário para sua 
existência. 

Situação semelhante estão vivenciando atualmente as Comunidades Camponesas da região, 
em especial das Comunidades Quilombolas Kalunga nessa safra (2014/15). Pesquisa realizada em 
janeiro (2015) constatou que os plantios realizados nos meses de novembro e dezembro (meses que 
ocorrem os plantios na região), tiveram perdas totais, deixando o agricultor na dependência de 
novas sementes para a realização de um novo plantio. O cenário encontrado pelos pesquisadores do 
Projeto de Resgate de Sementes Crioulas sugere um ano difícil para as Comunidades Quilombolas 
Kalunga de Goiás, fato que poderia ser amenizado com uma reserva técnica de sementes. Essa 
situação reforça as convicções que somente através de uma intervenção qualificada a realidade 
possa ser diferente em situações futuras. 

As Comunidades Camponesas do Nordeste de Goiás, em sua maioria preservam práticas 
agroecológicas que garantem a reprodução social-cultural frente às ameaças existentes em suas 
bordas, como a ocupação das terras e apropriação dos recursos naturais e o cultivo dos transgênicos 
principalmente nas lavouras de soja e milho. Lutando contra essa hegemonia estão os camponeses 
que preservam suas próprias sementes, melhoradas dentro de um processo coletivo. As razões para 
utilizarem sementes crioulas estão no fato de que essas apresentarem melhores condições de 
adaptação ao ambiente local e mais resistência aos períodos de estiagem. Em algumas unidades 
camponesas foram catalogadas 05 (cinco) tipos diferentes de arroz, 02 (dois) de milho, além de uma 
diversidade de banana, inhame, mandioca, batata doce etc. 

Os quintais (pomares nos arredores da moradia) apresentam um mundo à parte nas unidades 
camponesas dessa região. Neles encontramos uma diversidade de plantas alimentícias e medicinais, 
usadas cotidianamente. “O quintal para o Kalunga é o espaço dos saberes. É nele que a mulher, 
sobretudo, reproduz seus conhecimentos com as plantas, seja plantas medicinais ou alimentos. 
Conhecimentos adquiridos historicamente, passados por gerações, de mãe para filha, de avó para 
neta” (PEREIRA; ALMEIDA, 2013. p. 53).   



Para estimular essas ações está em fase de implantação um viveiro de plantas medicinais, 
visando resgatar e devolver as Comunidades Camponesas e Quilombolas as plantas por eles 
utilizadas em seu dia a dia. As plantas estão sendo coletadas, catalogadas e multiplicadas. E em 
seguida serão devolvidas às Comunidades em forma de pequenos viveiros numa parceria entre a 
Universidade Federal de Goiás e as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação dos municípios 
de Arraias (TO), Cavalcante, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. 
Acreditamos que assim estaremos colaborando para a reprodução dos saberes e fazeres dos 
camponeses dessa região.  

As sementes crioulas produzidas pelos camponeses podem ser adquiridas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB), via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para 
serem distribuídas a outras regiões que não dispõem desses recursos, ampliando a renda dessas 
famílias, gerando empregos e assegurando qualidade de vida de forma sustentável. Essas sementes 
são disponibilizadas gratuitamente, para outras Comunidades, assegurando a transição 
agroecológica no Estado de Goiás. Nesse sentido, a agricultura familiar/camponesa além de fonte 
importante da produção de alimentos básicos, gera empregos e contribui de forma positiva na 
fixação da família na terra e na preservação do meio ambiente. Para Machado; Machado Filho 
(2014, p. 197):  

As sementes são patrimônio da humanidade e os produtores têm o direito de usá-las. Não se 
pode patentear a vida, motivo pelo qual as patentes das sementes ferem a ética e, nesse 
sentido, são inaceitáveis. Nenhum país ou produtor têm soberania alimentar e, portanto, 
política, se suas sementes são controlas por multinacionais. 
 

Assim, alimentação saudável, introdução de novos hábitos alimentares, educação e proteção 
ambiental, permanência dos agricultores no campo, valorização da produção regional e o resgate da 
cultura do meio rural, são ações que estão sendo desenvolvidas junto às Comunidades Camponesas 
e Quilombolas, para que as pessoas valorizem o meio rural da sua localidade. Dessa forma, torna-se 
necessário que se ampliem ações e estratégias que visem contribuir para a melhoria das condições 
de vida dos camponeses. Nessa perspectiva estamos contribuindo a partir dos elementos 
constitutivos dos modos de vida presentes nas Comunidades Quilombolas e Assentamentos Rurais 
nos Territórios da Cidadania da Chapada dos Veadeiros e Vale do Paranã, valorizando e resgatando 
a produção e a cultura do meio rural.  

Assim, há necessidade de se efetivar ações que apropriadas pelos agricultores possam 
assegurar a sustentabilidade social e ambiental a partir da compreensão e do registro do processo de 
implantação nas Comunidades de lavouras experimentais (coletivas e individuais) para o resgate, a 
produção e a conservação de sementes crioulas, assegurando a melhoria da alimentação, tanto em 
quantidade, quanto em qualidade. Pontua-se a importância do desenvolvimento de estratégias e 
ações de informação, educação, comunicação e mobilização para promover uma alimentação 
adequada e saudável para as populações camponesas e quilombolas. Para isso, é preciso atender as 
demandas das Comunidades Camponesas, Comunidades Quilombolas e Assentamentos Rurais nos 
territórios cerradeiros em Goiás, permitindo o resgate, a produção e a conservação das sementes 
crioulas, fortalecendo a sustentabilidade socioambiental no campo a partir das experiências 
agroecológicas.  

A cada dia novas formas de parceria entre governos, entidades não-governamentais, 
organizações de base, instituições de pesquisa, e grupos comunitários locais estão experimentando 
maneiras de trabalhar com comunidades locais, somando esforços para melhorar a qualidade de 
vida da população, especialmente a mais pobre e desassistida. É necessário assegurar formas de 
manejar os recursos naturais que permitem a reprodução do homem e da natureza (que são um todo) 
conservando a biodiversidade ecológica e sociocultural. Assim, pontua-se a necessidade de 
fortalecer a importância da agroecologia na geração de renda para as famílias camponesas. Para 
assegurar essa compreensão, algumas falácias reproduzidas pelos detratores da agroecologia 
precisam ser desveladas. Conforme Machado; Machado Filho (2014, p. 193), 
 



Os detratores da agroecologia apregoam uma falácia, dizem que “a agroecologia demanda 
tempo e as produções são menores que no agronegócio”. Isso é falso. No que tange às 
produções, como foi dito anteriormente, são iguais ou superiores às verificadas no 
agronegócio; em relação ao tempo, a agroecologia começa a apresentar resultados positivos 
no dia seguinte à sua implantação correta, e os rendimentos, como também já mencionado, 
eles são iguais ou superores aos do agronegócio, com a inquestionável vantagem de 
respeitar o ambiente. 

 
Assim, as práticas agroecológicas relacionadas aos cultivos e manejo de sementes crioulas 

possibilitam condições de produção de alimentos com sustentabilidade socioambiental no âmbito da 
agricultura camponesa. A agroecologia é uma forma de entender e atuar para campesinar a 
agricultura, a pecuária, o florestamento e o agroextrativismo, a partir de uma consciência 
intergeneracional. Portanto, a atividade de pesquisa nas Comunidades Camponesas, Quilombolas e 
Assentamentos Rurais é fundamental e condição imprescindível para que atividades sustentáveis se 
estabeleçam e tenham durabilidade, pois a participação popular possibilita e assegura a 
continuidade das ações independentes dos programas ou projetos que estejam sendo implantados 
nos territórios cerradeiros em Goiás. 
 
Considerações Finais 

 
A vida nas Comunidades Camponesas, Quilombolas e Assentamentos Rurais em Goiás é 

permeada por lutas pela entrada e pela permanência na terra, mas também por variadas dimensões 
do ser camponês, como as práticas socioculturais, as manifestações religiosas e as ofertas e 
recebimentos de demão, os mutirões, as “traições”, enfim, o trabalho coletivo, o manejo e 
conservação de sementes crioulas, que firmam e estabelecem laços de solidariedade, possibilitando 
resolver questões do cotidiano. Compreender e caracterizar os processos de vida desses sujeitos, a 
partir da permanência da tradição e da cultura, modificadas, com o intuito de assegurar a 
sustentabilidade socioambiental é parte dos resultados que foram apresentados nesta pesquisa. 

Assim, as experiências agroecológicas identificadas nos territórios do Cerrado onde vivem e 
trabalham os camponeses e trabalhadores da terra pesquisados, permitem demonstrar que é 
possível construir a efetiva transformação do modelo químico para o modelo agroecológico, 
evidenciando a transição agroecológica com manejo sustentável das atividades de produção de 
alimentos no campo. Além disso, destaca-se que por meio dos exemplos destacados, a melhoria na 
qualidade de vida daqueles que praticam agroecologia, com ampliação da renda, valorização dos 
modos de vida locais e regionais, estimulando a permanência na terra com dignidade. 

Por fim, é necessário enfrentar o debate, de forma séria e responsável, acerca dos mitos da 
elevada produção e produtividade do agrohidronegócio nas áreas de Cerrado e a relação com os 
custos sociais e ambientais. Há que abolir a precarização do trabalho em suas múltiplas dimensões. 
É urgente assegurar a legislação (há mais de uma década tramitando no Congresso Nacional) para 
criminalizar o trabalho escravo e desapropriar as terras para a reforma agrária em que são 
encontrados trabalhadores escravizados e/ou em condições análogas a escravidão. Ainda, aplicar a 
legislação ambiental quanto à ocupação irregular das Áreas de Preservação Permanente, a 
contaminação dos recursos hídricos, do solo e do ar, o uso indiscriminado de agrotóxicos e os 
impactos no ambiente e na saúde, presentes na maioria das empresas rurais modernas nas áreas de 
Cerrrado e no Brasil. 

E mais do que nunca, estimular, fortalecer e potencializar as experiências agroecológicas 
com resgate, produção, conservação e manejo de sementes crioulas junto aos camponeses. Isso 
indica a necessidade de políticas públicas, dentre elas, retomar a dívida histórica com os povos do 
campo, a reforma agrária não realizada no campo brasileiro, valorizando as dimensões práticas e 
pedagógicas da agroecologia. Eis o desafio!!! 
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