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INTRODUÇÃO:
A Iniciação Científica em questão baseia-se na construção do conhecimento

vinculado à Agroecologia e a importância das “Sementes Crioulas”, respaldando -se nos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2015): Fome Zero e Agricultura

Sustentável, Saúde e Bem- Estar, Consumo e produção responsáveis.

Conforme Altieri (2012) a Agroecologia “é definida como a aplicação dos conceitos

e princípios ecológicos para desenhar agroecossistemas sustentáveis que oferece uma

base mais ampla para avaliar suas complexidades”. Portanto, a dimensão agroecológica

ultrapassa a abordagem apenas técnica, chegando a dimensões “sociais, culturais, políticas

e econômicas” (ALTIERI, 2012) propiciando o bem-viver (ACOSTA, 2016).

Dentre os complexos desafios contemporâneos da Agroecologia, as Sementes

Crioulas constituem-se em uma estratégia econômica e de cultivo, por viabilizarem uma

“relação de respeito e harmonia com todos os seres” (ReSA, 2021). As Sementes Crioulas

são ”adaptadas ou produzidas por agricultoras/es familiares, assentadas/os da reforma

agrária, indígenas e comunidades tradicionais, com características selecionadas por várias

gerações, e adaptadas aos seus sistemas de produção” (ReSA, 2021).

As Sementes Crioulas, por serem “gratuitas”, garantem autonomia às famílias

agricultoras, promovendo empoderamento, sobrevivência, subsistência e resiliência. É uma

alternativa à promoção da independência financeira, uma vez que as variedades crioulas

são adaptadas ao ambiente na qual estão inseridas, permitindo a seleção das “ mais

resistentes às pragas, à seca, que produzem boas quantidades e que podem ser

guardadas” (PEREIRA, 2020). Aspectos esse que viabilizam a sustentabilidade, não

impactando negativamente a biosfera, pela não utilização de insumos agrícolas.

Inclui-se as Variedades Crioulas como um dos agentes essenciais para a promoção

da Soberania, Segurança e Diversidade Alimentar promovendo o direito à saúde integral da

população, colocando em prática o “Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos

para Alimentação e Agricultura” (TIRFAA) (Brasil, 2008). Esse, objetiva garantir o uso e a
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conservação dos recursos fitogenéticos para a alimentação e agricultura, assim como a

partilha equitativa desses, visando a promoção de uma agricultura sustentável e o alcance

da segurança alimentar e produção de alimentos saudáveis.

O objetivo principal dessa Iniciação Científica é fortalecer as Redes de Guardiões de

Sementes da região do Leste Paulista através da consolidação do Grupo de Trabalho (GT)

sobre Sementes Crioulas da Rede de Agroecologia do Leste Paulista (RALSP), criado a

partir da demanda proposta por essa pesquisa. A RALSP compreende 95 municípios, em

sua maioria pertencentes à Região Administrativa de Campinas no estado de São Paulo,

sendo essa área de atuação dividida em 6 microrregiões: Bragança Paulista, Campinas,

Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba e São João da Boa Vista.

Tem-se como objetivo secundário, analisar as contribuições das Sementes Crioulas,

a partir das perspectivas da Agroecologia: na produção de alimentos saudáveis, promoção

da saúde e preservação do ambiente; Mapear as Redes de Trocas de Semente nas

regiões do Leste Paulista e no sul de Minas Gerais; Pesquisar como ocorre a organização

de um Banco de Sementes; Contribuir na divulgação dos conhecimentos sobre Sementes

Crioulas, através de cartilhas e realizações de oficinas participativas com os agricultores.

METODOLOGIA:
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, social e descritiva. De acordo com Minayo

(2002), a proposta metodológica qualitativa “trabalha com o universo de significados,

motivos, aspirações, crenças e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das

relações” (MINAYO, 2002). Inserido nessa metodologia, por meio da “Pesquisa Participante”

(BRANDÃO e BORGES, 2007) estabeleceu-se uma aproximação da “realidade concreta da

vida cotidiana dos próprios participantes individuais e coletivos do processo, em suas

diferentes dimensões e interações”  (BRANDÃO e  BORGES, 2007, p.54).

Elaborou-se um questionário a ser aplicado com Guardiões de Sementes,

mapeamento desses pela técnica metodológica da Bola de Neve.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O fortalecimento e a articulação do Grupo de Trabalho (GT) sobre Sementes

Crioulas da RALSP deu-se pela participação ativa dos membros através das reuniões

periódicas há dois anos. As Redes Sociais (Instagram e WhatsApp) foram essenciais para a

acessibilidade da comunicação entre o grupo e a divulgação das ações.

Como ação principal, GT sobre Sementes Crioulas da RALSP organizou o I

Encontro sobre Sementes Crioulas no município de Nazaré Paulista, no dia 01 de junho de

2022. A equipe contou com apoio da Coordenadoria de Assistência técnica Integral (CATI),
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Agência Paulista de

Tecnologias do Agronegócio (Apta), Faculdade Ciências Aplicadas da Unicamp (FCA),

Associação Biodinâmica (ABD), Instituto de Pesquisas Ambientais/Secretaria de

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (IPA/Sima), Prefeitura Municipal

de Nazaré Paulista, Cervejaria Rusticana  além de voluntárias/os ambientalistas.

Setenta e duas pessoas estiveram presentes,

em sua maioria produtores e representantes de

instituições públicas, principalmente da região de

Nazaré Paulista, Atibaia e Piracaia. O encontro

alcançou a abrangência territorial de 25 municípios do

Estado de São Paulo: Atibaia, Araras,

Boituva,Bragança Paulista, Campinas, Itapecerica da

Serra, Fernandópolis, Guarulhos, Itatiba, Jaguariúna,

Jarinu, Limeira, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Nazaré

Paulista, Osasco, Piracaia, Piracicaba, Santo Antônio

de Posse, São João da Boa Vista, São Paulo, Sumaré

e Valinhos.

O evento dispôs de uma palestra de abertura,

realizada pelo Pedro Jovchelevich (gestor da

Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica) com

tema gerador (FREIRE, 2005): Desafios da Rede de

Sementes Crioulas do Estado de São Paulo.

Na Feira de Trocas de Variedades Crioulas,

houve a disposição de um espaço para os integrantes exporem e realizarem as trocas de

materiais e conhecimentos. A feira foi composta por Guardiões, produtores e representantes

de Instituições da Embrapa Meio Ambiente, Cati, Assentamentos (Sumaré ll, Mariele Vive),

Núcleo Vive Piracaia, Centro de Formação Paulo Kageyama, Viveiro Escola (Osasco), Núcleo

Boca da Mata, Livre Rede Produtos do Bem, Movimento Cuiabá. Essência da Terra, Planeta

Plantar, Sítio das Goiabeiras, AMATER Coop, Fundação Florestal e  Família Orgânica.

Para tornar o encontro mais acessível e acolhedor, houve o oferecimento de lanches

nos intervalos e almoço para os participantes.

Nas oficinas participativas, houve a divisão de quatro grupos de trabalho,

priorizando-se a presença de agricultores (as) em todos os grupos. A metodologia consistiu

inicialmente em rodas de conversas/cultura (FREIRE, 1991) com os grupos com o intuito

de dialogar sobre as seguintes perguntas norteadoras/ “temas geradores” (FREIRE, 2005):
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Quais os desafios enfrentados em ações que envolvem as Sementes Crioulas e quais as

propostas de soluções? Um painel formado com cartões de cores diferentes para as duas

perguntas foi elaborado e, posteriormente, cada grupo teve a oportunidade de apresentar o

painel e as conclusões gerais para todos.

O diagnóstico e a sistematização coletiva das oficinas participativas, feitas pelo GT,

são fontes fundamentais de estruturação desse projeto, servindo como subsídios para as

próximas ações do grupo, como a formação de um Plano de Ação com metas, uma vez que

criou-se uma relação direta entre o pesquisador e o universo da agricultura familiar, seus

saberes e a importância das Sementes Crioulas e Guardiões.

As demandas levantadas nessa sistematização foram inseridas como proposta do

comitê gestor do Plano de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado de São Paulo

(PLEAPO). Os seguintes objetivos foram propostos: Fortalecer e Ampliar a oferta de Mudas

e Sementes Crioulas em todo Estado de São Paulo; Mapear sistematicamente as iniciativas

de pesquisa, extensão, produção, armazenamento, eventos relacionados às Sementes

Crioulas; Possibilitar a geração de renda de agricultores e instituições que trabalham no

tema das Sementes Crioulas; Resgate das instituições públicas vinculadas à pesquisa e

extensão rural relacionadas ao tema das sementes crioulas.

A promoção das ações mencionadas devem ser de responsabilidade da CATi, SAA

(Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Secretaria do Meio Ambiente,, EMBRAPA,

ITESP (Fundação Instituto de Terras), APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios), IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais) e prefeituras municipais. Contando

com o apoio da Rede de Agroecologia do Leste Paulista, ONG ́s e organizações da

sociedade civil, ABD, Universidades e unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia.

Como estratégia de divulgação das Sementes Crioulas e da RALSP foi desenvolvida

uma Cartilha Informativa contendo os principais tópicos: Definição e importância das

Variedades Crioulas, Formas de Conservação e Armazenamento, a RALSP e o GT sobre

Sementes Crioulas.

CONCLUSÕES:
Compreende-se que essa Iniciação Científica gerou resultados além dos objetivos

propostos, contribuindo na criação do GT sobre Sementes Crioulas do RALSP.

Constatou-se que o desenvolvimento dessa pesquisa, assim como a referência da

metodologia participante propiciaram aprendizados significativos para a pesquisadora. As

consequências da pandemia Covid-2019 foram obstáculos, mas não impedimentos, uma
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vez que houve o período de retorno gradual do isolamento social no período de vigência da

bolsa.

As estratégias metodológicas adotadas se mostraram essenciais na construção do

mapeamento e levantamento de dados acerca da existência de Guardiões, Redes e Bancos

de Sementes Crioulas na região do Leste Paulista, compactuando com o objetivo principal

do projeto em questão. Assim, foi possível criar uma relação direta entre o pesquisador e

o universo da agricultura familiar, seus saberes e a importância econômica e cultural das

Sementes Crioulas e Guardiões.

O I Encontro sobre Sementes Crioulas da RALSP demonstrou ser potente e com

êxito, alcançando o objetivo esperado: promover o diálogo entre os produtores e

comunidades de forma a criar autonomia, visibilidade, identificar demandas e propor ações

de fortalecimento de uma rede de Guardiões de Sementes na Região e posteriormente em

todas as microrregiões da Rede de Agroecologia do Leste Paulista.

BIBLIOGRAFIA
ACOSTA, A. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução de Tadeu
Breda. São Paulo: Autonomia Literária/Elefante, 2016. 264 p

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3.ed. São Paulo:
Expressão Popular, 2012. 400p.

Brandão, C. R., & Borges, M. C. (2007, jan./dez.). A pesquisa participante: um momento da
educação popular. Rev. Ed. Popular, 6(1), 51-62.

BRASIL. Decreto no 6476, de 5 de junho de 2008. Tratado Internacional sobre os Recursos
Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. São Paulo, 2008. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-201$0/2008/Decreto/D6476.htm. Acesso em: 3 abr.
2021

FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. 20. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991

FREIRE, P. (2005). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra.

MINAYO M.C.S. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. 9. ed. revistae
aprimorada. São Paulo: Hucitec, 2006.

ONU-Organização das Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2015.
Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 03 abr. 2022

PEREIRA, V. C; SOGLIO, F.D. A conservação das sementes crioulas: uma visão interdisciplinar
da agrobiodiversidade. 1.ed. Porto Alegre: UFRGS, 2020.

ReSA- Rede de Sementes da Agroecologia. Guardiãs de Sementes do Paraná: Terra, alimento e
preservação da vida pelas mulheres. 1. ed. Curitiba: Terra de Direitos, 2021. Disponível em:
https://aspta.org.br/2021/03/11/guardias-de-sementes-do-parana-terra-alimento-e-preservacao-da-vid
a-pelas-mulheres/. Acesso em: 07 mai. 2022.

5


