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REDES DE SEMENTES CRIOULAS COMO ESTRATÉGIA DE AUTONOMIA 
ENTRE AGRICULTORES DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Seeds networks Crioulas How Strategy autonomy Among Farmers in the Brazilian 
semiarid region

Vitor Hugo Simon Machado1

Resumo

A reflexão que se segue é fruto de pesquisas e vivências junto a comunidades de agricultores e movimentos 
sociais do campo e revisão da literatura sobre redes e práticas de conservação de sementes crioulas. Em 
fase inicial este projeto será desenvolvido como parte de minhas ações enquanto professor da Universidade 
do Estado da Bahia. Foco meu olhar nas práticas e ações de conservação e troca de sementes crioulas 
no semiárido brasileiro. A manutenção e troca de sementes de uma safra para serem replantadas na safra 
seguinte é uma estratégia praticada a milênios por agricultores de todo o planeta. Porém no atual momento 
de desenvolvimento do sistema capitalista esta prática se encontra em risco. O projeto Programa de 
Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade 
Sementes do Semiárido desenvolvido pela ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, visa a preservação 
e troca de sementes como estratégia de convivência com o semiárido, demonstrando que a ação politica 
em rede e a manutenção de áreas livres de transgênicos pode significar não só uma resistência politica 
ao grande capital mas sim um caminho na construção de novos paradigmas de produção de alimentos 
embasados nos saberes e tecnologias tradicionais, possibilitando a  reflexões a cerca da centralidade da 
técnica em nossa sociedade. 
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Introdução

Ao pensarmos a agricultura, a produção de alimentos e as relações estabelecidas entre produtores e 
consumidores de alimentos no mundo contemporâneo a questão das sementes transgênicas se faz presente. 
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É inevitável uma reflexão a cerca da presença e das implicações do uso dos transgênicos tanto por parte 
das grandes empresas do agronegócio, quanto seu uso entre pequenos agricultores e agricultoras.

O sociólogo francês Jean Ziegler (2006) chama nossa atenção aos “novos senhores do mundo”, que, 
segundo o mesmo, são hoje em dia as grandes corporações multinacionais. E entre essas encontramos 
as grandes empresas de produção de sementes, tecnologias químicas e genéticas. Ziegler destaca que 
diferentemente do Estado nacional nascido da revolução francesa do século XIX os novos donos do 
mundo não estão condicionados ao território estatal como local possível para legislar. Os novos donos 
do mundo atuam para além das fronteiras nacionais. 

Essa afirmação é evidente se observarmos os acordos TRIPs, e a legislação de patentes e direito intelectual 
acionada por Monsanto e os inúmeros casos de agricultores obrigados a pagar royalties para a Monsanto 
ao ter suas plantações contaminadas pela soja transgênica. E a introdução ilegal da soja transgênica no 
Brasil via contrabando de sementes vindas da Argentina é um bom exemplo da atuação transnacional das 
grandes corporações para além da circulação legal de capital. (ANDRIOLI, 200)

No Brasil o antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida ao analisar as redes de construção de 
identidades entre quilombolas e pescadores da região de Alcântara no Maranhão chama a atenção 
aos processos de trocas simbólicas e trocas de bens materiais entre as comunidades, em sua análise 
argumenta que esses mecanismos de troca são mecanismos de sociabilidades (talvez em uma releitura 
de Mauss, ou como o autor nos diz com uma aplicação das proposições de Barth) a partir dos quais é 
possível visualizar a grande rede de complementariedade existente entre as diversas comunidades da 
região (Almeida, …), seu trabalho demonstra o quanto a vida em comunidades de trocas simbólicas e 
materiais é extremamente rica, diversificada e responsável pela existência e manutenção de uma série de 
saberes e tecnologias de manejo das florestas e das plantas agricultáveis. E o quanto esses saberes são 
mobilizados para a afirmação das identidades étnicas, e acrescento também regionais.

As redes de trocas de sementes entre os agricultores se dá predominantemente pelas vias não institucionais 
do Estado, ou mercadológicas tal qual com a aquisição de sementes convencionais (PANDOLFO, 20014). 
E a descrição dessas vias, bem como suas interações com as políticas governamentais pode nos ajudar a 
compreender melhor as estratégias de reprodução do campesinato e sua atual luta contra o que Vandana 
Shiva chama de o Regresso de Colombo ou a recolonização do terceiro mundo.  Segundo essa liderança 
politica e intelectual indiana:

„Os solos, as florestas, os rios, os oceanos e a atmosfera foram todos colonizados, 
desgastados e poluídos. Agora, o capital tem que encontrar novas colônias para invadir 
e explorar para poder continuar seu processo de acumulação. Essas novas colônias são, 
na minha opinião, os espaços interiores dos corpos das mulheres, plantas e animais. A 
resistência à biopirataria é a resistência à colonização definitiva da própria vida – do 
futuro da evolução, assim como do futuro das tradições não-ocidentais de conhecimento 
e relacionamento com a natureza. É um combate para proteger a liberdade da evolução 
das diferentes espécies. É um combate pela conservação da diversidade cultural, animal 
e vegetal“ 

Vandana Shiva 2005

Ao falar sobre as “invenções” da biotecnologia Vanda Shiva afirma: “A reivindicação da invenção, tal 
como a do descobrimento nas cartas patentes da conquista colonial, é a justificação para obter o controle 
dos sistemas de mercado e dos sistemas econômicos através de regimes globalizados de patentes.” 
(Shiva, 2005). Dessa forma as grandes corporações passam a controlar as sementes e a inserir na dieta 
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básica da população mundial alimentos transgênicos altamente contaminados por venenos ironicamente 
chamados de “defensivos agrícolas”. 

Ao ter contado com os hábitos alimentares dos sertanejos, no alto sertão baiano, percebi um grande 
consumo de milho, principalmente para se fazer o cucus nordestino. Todas as marcas de milho para cucus 
encontradas nos supermercados são de milho transgênico. O mesmo se verifica nas lojas de incrementos 
agrícolas onde se encontram à venda sementes de milho transgênico, tanto em sacos, quanto “a litro”, 
o que configura uma venda destina à pequena produção o que certamente está provocando a introdução 
de variedades transgênicas nas pequenas propriedades, levando ao abandono da lógica de estocagem de 
sementes e à contaminação das sementes crioulas pela dispersão do polem do milho transgênico.

Reflexões sobre o “campo” das análises sobre campesinato

Após a leitura de diversos títulos listados na “Bibliografia básica sobre a Questão Agrária no Brasil” 
organizada por João Pedro Stedile e Douglas Estevam (2005) pude percebo três campos bem delimitados 
no debate em sociologia e antropologia do campesinato e mais um campo de debate em sociologia que 
deve ser melhor trabalhado no atual momento do campesinato mundial.

O primeiro diz respeito aos conflitos vivenciados pelos camponeses (MST, luta por investimento, 
estratégias de organização), o segundo diz respeito à reprodução do campesinato, o terceiro se tratasse  de 
etnografias dos modos de pensar e ser camponês. E outro campo, o quarto, deve ser incluído para pensar 
a relação dos agricultores com as sementes e diz respeito à tecno-ciência em especial à biotecnologia e 
a agencia das sementes.

A questão é como cruzar estes quatro campos?

Entendo que as estratégias de produção e de organização camponesa em torno das sementes crioulas 
é local privilegiado das lutas camponesas no século XXI. Uma vez que a dependência em relação às 
indústrias produtoras de sementes, em especial as sementes transgênicas, leva progressivamente à 
concentração de terras (modelo monocultor em grande escala), e que agricultores envolvidos pelas redes 
de expansão do modelo transgênico se veem aprisionados pelas empresas, a produção com sementes 
livres, sementes crioulas, é linha de frente no enfrentamento à nova ameaça que ronda o campo.

Assim estudar e etnografar as redes de guardiões das sementes crioulas inserindo esse movimento 
no contexto maior das estratégias de resistência e de reprodução do campesinato é importante para 
compreender a realidade atual do campesinato.

Sementes e sua agência

Ao buscar fontes e referências de pesquisas técnicas e trabalhos acadêmicos sobre sementes crioulas no 
semiárido brasileiro foi constatado que a grande maioria das publicações e documentos de divulgação se 
encontram no campo das ciências da terra, biologia ou se trata de documentos produzidos por técnicos 
que atuam junto às comunidades rurais.

Foram encontrados alguns trabalhos na área de ciências humanas, em áreas interdisciplinas, e trabalhos 
cujo foco é a Agroecologia e ao tratarem da prática agroecológica apresentam considerações sobre o uso 
de sementes crioulas por parte das agricultoras e agricultores.

Dou destaque ao trabalho de Cunha, Flávia Londres da. (Sementes da paixão e as políticas públicas de  
distribuição de sementes na Paraíba , 2013), Nascimento, Juliano Moreira do (Os bancos de sementes 
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comunitários na construção dos territórios de  Esperança: o caso do assentamento Três Irmãos/ PB,  
2011) Paulino, Jonatta Sousa e Gomes, Ramonildes (Alves Sementes da Paixão:  agroecologia e 
resgate da tradição, 2015) que tratam especificamente das redes de sementes da paixão, designação 
política identitária data as semente crioulas por parte do movimento de pequenos agricultores no sertão 
brasileiro.

A questão da disputa entre o uso de sementes industriais (OMG) ou sementes crioulas nos coloca tanto 
a questão dos conflitos no campo, quanto coloca em questão a própria relação estabelecida entre os 
agricultores a agricultoras com suas sementes. Elas guardam historias, momentos de fartura e também 
momentos de sofrimento quando da seca e das demais dificuldades relacionadas ao convívio com o 
semiárido.

A questão da agencia não humana vem se tornando um lugar de debate e reflexão importante em 
antropologia e os trabalhos de Bruno Latour orientam cada vez mais análises das relações estabelecidas 
entre seres humanos e seres não humanos. Assim com a orientação da noção de simetria desenvolvida 
por Latour entendo que “ser simétrico, neste caso, simplesmente significa não impor a priori nenhuma 
assimetria entre a ação humana intencional e um mundo  material de relações causais (LATOUR, 1994). 
O que contribui para o olhar das relações estabelecidas entre os camponeses e suas sementes.

A revisão bibliografia permitiu perceber que a atuação das sementes também ocorre no campo de lutas 
das definições de propriedade intelectual.  Paulino e Gomes (2005) afirmam que “as sementes crioulas (..) 
são ativos de lutas simbólicas em defesa dos interesses dos agricultores pobres perante às empresas que 
lidam com OGM”, uma vez que a atuação de luta identitária dos agricultores se utiliza das sementes pois 
essas são “além de germes naturais, actantes que empoderam agricultores frente à sociedade englobante 
enquanto ferramentas para lidar com as pressões mercadológicas capitalistas”, (PAULINO, GOMES, 
2005)..

Ao pensar a questão das sementes e a atuação das grandes corporações de biotecnologia verificamos 
que não é apenas um simples produto que está sendo posto no mercado. A dinâmica de introdução dos 
transgênicos no meio rural parece fazer parte de um movimento maior, e seguindo o pensamento de 
Shiva sobre a expansão do capitalismo para dentro de novos mundos, internos às mulheres, plantas e 
outros animais (vide a já aprovação de criação de salmão transgênico para a comercialização) se percebe 
o inaugurar de um novo tempo no qual veremos o aumento da quantidade desses novos seres vivos 
artificialmente construídos pela vontade humana. 

Esses seres vivos foram criados pela escolha humana ou tiveram características realçadas, tal qual todas 
as espécies utilizadas por nos foram selecionados pela ação humana sobre a natureza, porém os seres da 
biotecnologia não são representativos em relação à espécie humana, e nem mesmo em relação à variedade 
de climas e nichos ecológicos do planeta. Tratasse de um grupo de seres vivos não representativos face a 
diversidade cultural de nossa espécie, mas sim se um pequeno grupo orientado à sua própria reprodução 
enquanto agentes controladores do sistema econômico no qual vivemos. 

Do mesmo modo podemos afirmar que as diversas sementes crioulas são frutos da ação de grupos locais, 
e talvez até mesmo de pequenas famílias, buscando garantir seu processo de reprodução, o que não é um 
erro. Porém esses pequenos grupos locais e famílias agiram garantindo a seleção de diversas variedades 
das plantas e animais utilizados por nossa espécie para a sobrevivência. O que verificamos com a atuação 
das empresas de biotecnologia é a classificação de centenas de centenas de espécies, escolha e mistura de 
pouquíssimas características das espécies selecionadas segundo o interesse de reprodução dos produtos 
associados à tais empresas, como é no caso da soja da Monsanto, garantindo assim a já tão analisada 
e denunciada situação de dependência dos agricultores e gerando um empobrecimento das variedades 
genéticas e das culturas humanas relacionadas. Sempre visando a reprodução de um grupo humano 
como senhores do mundo.

Já em relação à agricultura tradicional não é possível afirmar quem construiu quem nesse processo de 
relacionamento com as sementes (não transgênicas), as culturas selecionaram plantas, mas até que ponto 
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podemos afirmar que essas plantas não selecionaram culturas? O gosto pelo sabor de uma planta, por 
uma cor mais amarela, ou mais branca, sendo o gosto por uma mutação não é também parte do processo 
de seleção natural atuando?

As fronteiras entre o que chamamos de cultura humana e o que ocorre com uma planta, e consequentemente 
suas sementes, não é algo tão fácil como se costuma pensar. Nesse sentido a proposta da antropologia 
e sociologia dos agentes, com sua superação das noções de estrutura e coerção, ao colocar lado a lado, 
simetricamente, seres humanos e não humanos, também poe nosso senso sobre a nossas teorias ocidentais 
em um lugar de desaceleração. E ao agir assim nos permite entender a ação dos seres vivos que a mais 
tempo dominam as terras desse planeta.

As arvores são velhas!

Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da 
Agrobiodiversidade Sementes do Semiárido

Diversas entidades do terceiro setor e movimentos sociais forma a rede ASA, entidade que desenvolve 
várias ações entre agricultores no semiárido, entre esses projetos se encontra o projeto Sementes do 
Semiárido. Segundo publicação da própria entidade a ASA é:

“uma rede que defende, propaga e põe em prática, inclusive através de políticas públicas, 
o projeto político da convivência com o Semiárido. É uma rede porque é formada por 
mais de três mil organizações da sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos rurais, 
associações de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG´s, Oscip, etc. Essa rede 
conecta pessoas organizadas em entidades que atuam em todo o Semiárido defendendo 
os direitos dos povos e comunidades da região. As entidades que integram a ASA estão 
organizadas em fóruns e redes nos 10 estados que compõem o Semiárido Brasileiro (MG, 
BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA).”

 
O �Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da 
Agrobiodiversidade Sementes do Semiárido” é desenvolvido por várias entidades que formam a ASA. 
Essas entidades atuam localmente na implantação das casas de sementes, na conscientização dos 
agricultores para o uso de tecnologias agroecológicas em suas propriedades, e fortalecimento das redes 
politicas entre agricultores de uma dada região.

 No semiárido baiano, mais especificamente, no território Sertão Produtivo uma entidade que atua na 
promoção de ações e desenvolvimento de projetos de manejo e conservação de sementes crioulas é o  
CEDASB. “O Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste da Bahia. É uma 
organização não-governamental, fundada em maio de 2006, que atua em 22 municípios dos Territórios 
do Sudoeste e do Sertão Produtivo” (CEDASB, 2016).

No presente ano o CEDASB inaugurou a primeira casa de sementes de sua trajetória reunindo para esse 
momento agricultores vindos de diversas localidades do sudoeste da Bahia. Reuniram-se na Comunidade 
de Bom Jesus de Cima no município de Bom Jesus da Serra-Bahia (CEDASB, 2016).

O que se percebe é uma atuação fortemente pensada, pensada em rede, e que adquire os contornos locais, 
variando de área a área do sertão brasileiro. Um exemplo pode ilustrar. O termo semente da paixão é 
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atribuído a um agricultor da Paraíba que o disse em certo evento de agricultores. No alto sertão baiano o 
termo utilizado pelo CEDASB no texto de divulgação do lançamento da Casa das Sementes dos Sonhos 
é “Sementes da Verdade”.

Conclusão

Ainda não é possível traçar uma conclusão do presente estudo. Por sua condição de projeto  em inicio, 
o que se mostrou possível é assumir uma opinião em relação aos autores lidos. E levando-se em conta o 
tempo das árvores do sertão, ainda é preciso esperar o tempo das chuvas para ver qual a cor da floração 
ou o sabor dos frutos.

Posso afirmar que o terreno é fértil, e que um caminho a ser seguido é o entendimento da ação das 
sementes entre os agricultores sertanejos a partir da noção de simetria e o fortalecimento de suas redes 
de trocas e conservação (tanto de agricultores quanto de sementes).

Por um cuscus não transgênico!
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