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EPÍGRAFE 

 

As parábolas do Reino. 

 “O semeador saiu a semear. 4 Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do 

caminho, e as aves vieram e as comeram. 5 Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não 

havia muita terra; e logo brotou, porque a terra não era profunda. 6 Mas quando saiu o sol, as 

plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7 Outra parte caiu entre espinhos, 

que cresceram e sufocaram as plantas. 8 Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 

cem, sessenta e trinta por um. 9 Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!” 

           Mateus-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

RESUMO 

 

As sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores 

familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com características 

fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades, além de ser uma 

atividade muito importante na agricultura familiar. Neste trabalho procurou-se conhecer, 

sensibilizar e intervir na formação de guardiões mirins, em uma escola do campo, que atende 

filhos de agricultores (as) familiares, para reconhecer, resgatar e preservar as sementes 

crioulas, uma vez que estas são a base da soberania alimentar, estão passando por grandes 

transformações e não havendo intervenção podem ser extintas. Para isso, foi desenvolvida na 

Escola Municipal João Manoel da Costa, localizada no município de Massapê do Piauí, com 

alunos dos anos finais do Ensino Fundamental diversas atividades como palestra, coletas de 

dados através de questionários escritos, criação de banco de sementes crioulas, feira de troca 

de sementes, entre outras. A escolha do tema surgiu do sentimento da necessidade de saber da 

existência dessas sementes nas comunidades do município. Assim, pode-se perceber que o 

resgate do saber tradicional é muito importante para os agricultores familiares do município 

de Massapê do Piauí, à medida que este resgate favoreça o agricultor na qualidade de vida, 

bem como vínculo entre a escola e o campo, perpassando o meio ambiente, tratando-se de 

práticas de cultivo sustentável. 

 

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; Patrimônio Genético e Sementes Crioulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

ABSTRACT 

 

Creole seeds are varieties developed, adapted or produced by family farmers, settled agrarian 

reform, quilombolas or indigenous, with phenotypic characteristics well determined and 

recognized by the respective communities, besides being a very important activity in family 

agriculture. In this work, the aim was to raise awareness and intervene in the training of 

young guardians, in a rural school, which serves children of family farmers, to recognize, 

rescue and preserve the creole seeds, since these are the basis of food sovereignty, are 

undergoing major transformations and no intervention can be extinguished. For this, it was 

developed at the João Manoel da Costa Municipal School, located in the municipality of 

Massapê do Piauí, with students from the final years of Elementary School various activities 

such as lecture, data collection through written questionnaires, creation of creole seeds bank, 

fair seed exchange, among others. Thus, it can be seen that the rescue of traditional 

knowledge is very important for the family farmers of the municipality of Massapê do Piauí, 

as this rescue favors the farmer in the quality of life, as well as the link between the school 

and the countryside, the environment, in the case of sustainable cultivation practices. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Family agriculture; Genetic Patrimony and Creole Seeds. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 As sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com 

características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades 

(Lei nº 10.771 Art. 2º, inciso XVI). 

  As sementes crioulas são derivadas dos cultivos tradicionais das espécies vegetais, 

também são chamadas de comuns, Paixão, da Resistência, sementes da Gente e da Fartura 

(PETERSEN et al; 2013). Estas sementes, foram passadas de geração em geração, são 

preservadas nos muitos bancos de sementes que existem no Brasil, com objetivos de garantir 

e preservar o patrimônio genético da biodiversidade das espécies.  

As variedades de sementes crioulas, não sofreram modificações 

genéticas em laboratórios, como as transgênicas. Em cada lugar do 

mundo, existem diferentes variedades de sementes adaptadas as 

condições locais. Historicamente, são adaptadas as diversas condições 

climáticas e permitem aos camponeses e camponesas diferentes 

formas de organização do trabalho familiar e comunitário, que lhes 

possibilitem obter autonomia no processo produtivo e lhe garantem 

soberania alimentar (CPT, 2006 p.12). 

A produção de sementes crioula é uma atividade bastante significativa dentro da 

agricultura familiar. Por não terem sofrido nenhuma alteração genética, não apresentam riscos 

à saúde daqueles que os consomem além de representarem um incremento à alimentação 

destas famílias. Uma das sementes que apresentam estas características são as sementes 

crioulas, as quais “são utilizadas por comunidades tradicionais nas suas lavouras, com 

características peculiares que são variáveis a sua pureza, por não terem sofrido modificações 

genéticas como, por exemplo, a transgênica e o melhoramento genético” (TRINDADE, 2006 

p.36). 

Segundo Trindade (2006) tais sementes são as plantas que melhor se adaptaram na 

região onde ocorrem naturalmente, visto que essas espécies se aperfeiçoaram por seleção 

natural e pelo o homem os indivíduos com melhores características produtivas permanecem.  

Ainda, pode-se somar a essa constatação que, com a utilização das sementes crioulas, 

o agricultor de comunidades tradicionais pode armazenar sementes de uma safra para outra, 

não precisando, dessa forma, comprar sementes comerciais, as quais geralmente são 

perecíveis de um ano para outro, mas sim usar as sementes de sua própria lavoura antecedente 

(TRINDADE, 2006). 
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A importância do resgate das sementes crioulas pelos camponeses, quilombolas e 

indígenas, permite o desenvolvimento de um modelo de agricultura que possibilita a sua 

sustentabilidade. Para os camponeses, que descobriram nas sementes a sobrevivência da 

humanidade, elas são seu maior patrimônio, pois estas são capaz de gerar e manter a vida, são 

sagrada e de valor incalculável (CPT, 2006 p.12.).  

     A agricultura familiar no município está voltada para a subsistência. As sementes 

crioulas é um patrimônio genético do Semiárido Piauiense, e é indispensável para a 

convivência, a troca de experiência, o fortalecimento, o agroecológico e para a segurança 

alimentar e nutricional nas comunidades.  

Estas sementes que compõem o nosso patrimônio genético, são muito produtivas, 

resistentes e adaptadas ao clima semiárido independentes de adubos químicos, maquinários, 

monoculturas e agrotóxicos. Estas sementes não são híbridas, transgênicas nem biofortalecida, 

simbolizam a preservação da identidade e a cultura de um povo, e representa milhões de 

família sendo fruto da colheita de hoje e garantia da colheita do amanhã, por isso são 

valorizadas pelos agricultores e agricultoras familiares.  

Com tantas qualidades e vantagens das sementes crioulas é preciso resgatar, 

selecionar, guardar, proteger e multiplicar as sementes crioulas, um patrimônio genético que 

representa qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Este esforço para preservação das 

sementes começa com o conhecimento e valorização inserido na educação de discentes que 

estão constantemente em contato com as sementes e com o homem do campo.  

A importância da formação dos guardiões mirins para promover a sucessão na 

agricultura familiar é o reconhecimento das sementes crioulas tem para vida da humanidade. 

Evitar o processo que inclui a extinção ou drástica diminuição da população de 

variedades locais ou crioulas este denominado de erosão genética, causando aos agricultores 

familiares dependência permanente destes em relação aos programas governamentais que nem 

sempre distribuem as sementes em tempo hábil para o plantio que é o período chuvoso 

(LONDRES, 2014).  Sendo assim sensibilizar os Guardiões Mirins da erosão genética das 

sementes crioulas e manter este patrimônio genético intacto  

Os alunos ao apropriar dos métodos de guardins das sementes crioulas cria um  

vinculo de valorização do homem no campo. Outro aspecto de grande importância na 

formação de guardiões mirins, esta na educação que as crianças recebem dos pais, 

funcionários e professores, estes representam uma referência para a comunidade. Quando 
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estes as reconhecem as sementes crioulas como base da soberania alimentar e as valorizam 

fortalece o interesse no sentido positivo dos alunos valorizarem cada vez mais este patrimônio 

genético as atividade campesina. Outro fator relevante e formação dos professores que 

entendam estes alunos valorizem este espaço das atividades no campo. Para os docentes que 

atende estes alunos e não tenha esta formação é necessária uma melhor formação acadêmica 

inicial e permanente que possibilita a compreensão do lugar onde os alunos vivem e estão 

inseridas, bem como um Projeto Político Pedagógico pensando não somente na escolarização, 

mas na emancipação de seus alunos, a partir de uma relação de respeito entre a cultura e a 

produção de diferentes saberes. É necessária uma educação que garanta a permanência dos 

sujeitos no campo, reconstruindo a identidade camponesa que foi esquecida devido aos 

rótulos que o capitalismo colocou nestes sujeitos. 

Dessa forma o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), objetiva sensibilizar e intervir 

na formação de guardiões mirins, em uma escola do campo, que atende filhos de agricultores 

e agricultoras da agricultura familiar, para reconhecer, resgatar e preservar as sementes 

crioulas, uma vez que as sementes é a base da soberania alimentar e estas estão passando por 

grandes transformações e se não houver uma intervenção podem ser extintas. 

2.REVISÃO DE LITERATURA 

Desde os primórdios, o sistema educacional brasileiro foi voltado a privilegiar as 

práticas urbanas não demonstrando interesse em desenvolver políticas educacionais que 

atendessem as necessidades do campo. A ideia que se tinha era de um camponês rude e 

ignorante, incapaz de ser um agente ativo de nossa sociedade. Com a ascensão dos 

movimentos sociais e a luta por melhores condições de vida no campo, iniciou-se uma 

discussão a respeito de uma educação voltada para os sujeitos do campo, uma educação que 

não seja só no campo e sim do campo, com um Programa Político Pedagógico voltado para as 

necessidades destes sujeitos, segundo Wizniewsky, (2010). 

O desencontro entre a escola e os anseios da comunidade é resultado 

de ações e políticas públicas, que, historicamente, promoveram a 

valorização de ambiências mais ligadas ao urbano, relegando o campo 

e seus sujeitos a um plano secundário, considerado por muitos como 

marginal. (WIZNIEWSKY, 2010, p. 27). 

Para Wizniewsky (2010), outro aspecto de grande importância para a construção de 

uma escola do campo é a participação da comunidade: pais, alunos, funcionários e 

professores. A escola do campo, muitas vezes, representa a referência para a comunidade, 

devendo contar assim com professores que entendam e valorizem este espaço. Nesse aspecto 
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a experiência que os agricultores com seu conhecimento dia-a-dia adquirem ao longo do 

tempo é de grade valia a integração entre a escola do campo e sua comunidade trabalhando 

juntas para a valorização do homem do campo em busca de uma educação libertadora. Essa 

construção do conhecimento empírico em cientifico, assim como formação acadêmica inicial 

e permanente de professores que entendam alunos do campo, passe a valoriza este espaço, só 

assim é possível reconhecer o que temos de melhor as sementes e base da segurança 

alimentar, são as sementes crioulas, que é o tema em questão. 

Sementes crioulas são aquelas sementes que não sofreram modificações genéticas por 

meio de técnicas, como de melhoramento genético, Estas sementes são chamadas de crioulas 

ou nativas porque, geralmente, seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais, 

como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos etc. (TRINDADE, 2006). Segundo 

Trindade as sementes crioulas de uma forma mais simples são pura natural sem mistura 

diferente das transgênicas que sofreram modificações genéticas em laboratório ou das hibridas 

que em algum momento houve cruzamento gênico. Para os agricultores camponeses, que 

descobriram nas sementes a sobrevivência da humanidade, elas são seu maior patrimônio. 

Pois estas são capazes de gerar e manter a vida, são sagradas e de valor incalculável (CPT, 

2006 p.12.). “Sementes crioulas, nativas ou tradicionais porque, habitualmente, seu manejo 

foi desenvolvido pelos agricultores familiares das comunidades rurais” (BARBOSA et al. 

2015).  

As sementes da paixão entre outras são sementes que garantem a sustentabilidade da 

família dos pequenos agricultores, as variedades de semente pura como é chamada em 

diferente regiões do país de crioulas, de agricultores, quilombolas e indígenas, para Almeida, 

(2006), o que está em jogo, por trás dessas terminologias, é a segurança alimentar, a 

manutenção das culturas locais, e a conservação da natureza para manter o valioso patrimônio 

genético do qual são detentoras, pois as comunidades de agricultores familiares adotam 

complexas estratégias, além disso a desvalorização e investimento das politicas pública  na 

produção no consumo e na venda. 

 Segundo Almeida, “São diferenciados os mecanismos de seleção, armazenamento e 

intercâmbio de sementes que infelizmente vêm sendo negligenciados pelos formuladores e 

executores das políticas públicas, no momento em que desqualificam as sementes produzidas 

nas propriedades” (ALMEIDA, 2006). É possível compreender o que Almeida, representa na 

sua fala “desqualificar sementes” para o mercado de exportação a qualidade exigida não está  
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no genótipo, que é o que representa as sementes crioulas seus genes continua intacto, e sim o 

fenótipo que são as alterações que as mesmas adquiriram a partir das modificações, estas 

sementes é as que são valorizadas para o mercado, as políticas públicas que desqualificam as 

sementes crioulas, deixarão de existir quando a sociedade apropria-se do conhecimento. 

Outros seguimentos para manter e preserva este patrimônio genético são os guardiões 

que desenvolvem técnicas empíricas de cunho sociocultural para resgate, manutenção e 

dispersão dos materiais crioulos, cujas práticas são passadas de geração em geração. De 

acordo com Bevilaqua et al., (2009), os agricultores familiares e suas entidades 

representativas são responsáveis pela manutenção de um patrimônio importantíssimo para a 

humanidade, por meio da conservação das sementes de cultivares crioulas. Os guardiões são 

um dos principais atores na funcionalidade da agrobiodiversidade, principalmente nesse 

período de mudanças climáticas acentuadas pelo qual estamos passando (ABRAMOVAY, 

2010), Quando Abramovay, se refere clima acentuado remete a longas estações sem chuva 

“inverno” as dificuldades enfrentada pelos agricultores Nordestino, principalmente o 

semiárido Piauiense para manter as variedade de sementes crioulas.  

O Guardião de sementes é um agricultor que traz consigo a vocação de possuir um 

grande número de variedades, bem como o modo de fazer a seleção das plantas, na 

perspectiva do seu sistema produtivo, conforme suas preferências e condições locais de clima 

e solo. A seleção das plantas também é realizada pelo ambiente de cultivo que contribui 

decisivamente para a seleção das melhores plantas (BEVILAQUA et al., 2014). 

Semente da paixão, crioula ou nativa, não se reduz só as sementes em si, mas também 

pode se referir a bulbo e raízes tuberosas e tubérculos, esta semente além de ser um alimento, 

podem ser denominadas como sementes crioulas, uma vez que não sofrem modificações no 

processo de melhoramento genético.  

Apesar da significativa importância das sementes crioulas para as comunidades 

agrícolas, a crescente substituição de variedades tradicionais por cultivares melhoradas 

híbridas e/ou transgênicas ao longo dos anos tem contribuído para o estreitamento da base 

genética das plantas cultivadas. O processo que inclui a extinção ou drástica diminuição da 

população de variedades locais ou crioulas é denominado de erosão genética, causando aos 

agricultores familiares dependência permanente destes em relação aos programas 

governamentais que nem sempre distribuem as sementes em tempo hábil para o plantio que é 

o período chuvoso (LONDRES, 2014). Diante do exposto por Londres, “erosão genética” 
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referente a perda dos genes nas variedades crioulas, mais uma vez se coloca a importância dos 

guardiões que são os principais atores na preservação da agrobiodiversidade.  

3 OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo geral. 

Conhecer as sementes crioulas através da formação de guardiões mirins na Escola Municipal 

João Manoel da Costa, em Massapê do Piauí-PI. 

3.2 Objetivos específicos. 

 Atuar na formação dos alunos através de palestras, promovendo o conhecimento sobre 

as sementes crioulas; 

 Formar guardiões mirins, incentivando a preservação das sementes crioulas e do 

homem no campo; 

 Incentivar cada aluno a coletar sementes de suas comunidades, e com isso introduzir 

um mini banco de sementes crioulas da região na escola; 

 Promover uma feira de trocas de sementes crioulas na escola; 

 Apadrinhar guardiões mirins com uma sementes crioula para cultivo e preservação 

dentro de suas comunidades; 

 Fazer levantamento das sementes existente na comunidade. 

4 METODOLOGIA 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi desenvolvido e executado na Escola 

Municipal João Manoel da Costa, localizada no município de Massapê do Piauí. O público 

alvo foram agricultores e agricultoras da agricultura familiar, a pesquisa foi executada pelos 

alunos do 6º ao 9º ano, participaram 76 alunos, aproximadamente 24,3% dos 315 alunos 

matriculados nos anos finais. Visando atingir os objetivos propostos, foi realizada uma série 

de etapas: 

Etapa 1 – Foi apresentado aos alunos palestras sobre o que são as sementes crioulas, qual a 

sua importância, onde são encontradas, porque a importância do resgaste, preservação e 

multiplicação desse patrimônio genético. 

Etapa 2 – Foi apresentado um questionário de pesquisa para identificar as variedades de 

sementes e orientado os alunos à coletarem sementes crioulas em suas comunidades, trazer 

para dentro da escola e com isso introduzir um mini banco de sementes crioulas, para servir 
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de material de estudo e conscientização para os mesmos e próximo estudantes da escola João 

Manoel da Costa. 

Etapa 3 – Foi feita classificação a partir da coleta, pelo conhecimento tradicional dos 

agricultores, com o intuito de valorizar as sementes que a comunidade possui. 

Etapa 4 – A realização de uma feira com amostra das sementes que foram coletadas, com 

objetivo de preservar as sementes crioulas que o homem no campo vem cultivando ao longo 

da vida. 

Etapa 5 – A feira de troca de sementes entre os alunos, momento este que os guardiões mirins 

trocaram suas sementes espontaneamente com os colegas de comunidades distintas, 

objetivando manter o patrimônio genético das sementes crioula do homem no campo. 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi desenvolvido a partir da escolha do tema 

Sementes Crioulas, por sentir a necessidade de saber da existência destas sementes nas 

distintas comunidades do município. Apresentado o tema e discutido com alunos de 6º ao 9º 

ano, na Escola Municipal João Manoel da Costa, objetivando os alunos reconhecerem e 

diferenciar sementes crioulas das transgênicas ou híbridas, entender a importância de 

preservar este patrimônio genético e o que as sementes representam à vida.  

A primeira etapa do nosso do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), foi a realização de 

palestras (Figura 1A; 1B). A palestra teve como foco principal o reconhecimento da 

termologia “semente crioula” sua importância, onde são encontradas, porque a importância do 

resgaste, preservação e multiplicação desse patrimônio genético. A partir da discussão e 

esclarecimento do termo os alunos já reconheceram que as sementes que sua família plantava 

na sua comunidade são semente crioula. Com isso as informações sobre o tema que antes para 

eles eram apenas hipótese passou a ser fato. O resultado da palestra foi positivo, visto que dos 

80 alunos que participaram da palestra 76 entrevistaram seus próprios pais e vizinhos 

coletaram amostra de sementes em suas comunidades e trouxe para dentro da escola. 

São denominadas sementes crioulas as variedades produzidas por agricultores familiares, 

quilombolas, indígenas ou assentados da reforma agrária com determinadas características 

reconhecidas pelas comunidades que as cultivam. Tais sementes são passadas de geração em 

geração sendo estas de relevante importância econômica e social, porque não dizer ambiental 

para as comunidades (TRINDADE, 2006). 
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Figura 1 – A apresentação da palestra tema “sementes crioulas”. 

 A próxima etapa foi a aplicação de um questionário (APÊNDICE A) aos alunos para 

saber o nível de conhecimento deles sobre o assunto, qual a importância e como ocorre o 

cultivo em suas comunidades. Logo após a aplicação desse questionário os alunos coletaram 

as sementes que são cultivadas em suas comunidades e trouxeram amostras delas para a 

escola (APÊNDICE B) para realização da identificação e a troca a partir de uma “feira de 

troca de sementes” entre os colegas de turma de comunidade distintas, promovendo dessa 

forma o conhecimento e a disseminação das sementes crioulas para outras localidades 

(Figuras, 2, 3, 4, 5 e 6) 

Durante a aplicação do questionário em sala de aula os alunos foram orientados à 

identificar as variedade de sementes, coletar e trazer para escola, para introduzir na escola 

João Manoel da Costa um mini banco de sementes crioulas, para servir de material de estudo 

e conscientização para os mesmos e próximo estudantes da Escola Municipal João Manoel da 

Costa. 
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Figura 2 – Sementes coletas pelos alunos da Escola Municipal João Manoel da Costa. 

 

Figura 3 – Compartilhando informações com a turma sobre as sementes crioulas. 



21 

 

 

 

Figura 4 – Identificação das sementes coletadas nas comunidades. 

 

Figura 5 – Momento da “feira de troca de sementes” na Escola Municipal João Manoel da 

Costa. 
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Figura 6 – Construção de um mini banco de sementes crioulas na Escola Municipal João 

Manoel da Costa. 

O momento da feira foi importantíssimo, pois foi um momento de diálogo, de 

informações entre os alunos de comunidade distintas, conhecimento este adquirido no 

momento de pesquisa com os agricultores. A troca de sementes aconteceu espontaneamente a 

partir das informações sobre as sementes que eles julgam pertinente e terminaram levando 

algumas para suas comunidades. Para feira as sementes foram armazenadas em sacos 

plásticos para melhor exposição (APÊNDICE B), posteriormente foi construído um mini 

banco de sementes crioulas que servirá de material de estudo para os próprios alunos e para os 

futuros. 

 Com as informações e formação obtidas espera que os alunos aproprie-se do conceito, 

“guardiões” que na maioria são agricultores que possuem semente crioula de diferentes 

espécies e que as guardam e mantêm por processo de multiplicação através do tempo”. E 

coloque em prática compreendendo que e responsabilidade de guardiões não é apenas dos 

agricultores é social, econômica, ecológica, ambiental e no tocante a sociedade geral. 

Os resultados obtidos a partir da palestra, pesquisa, feira e troca de sementes, 

corroboram com Abramovay (2010), que diz: os guardiões são um dos principais atores na 

funcionalidade da agrobiodiversidade, principalmente nesse período de mudanças climáticas 

acentuadas pelo qual estamos passando (ABRAMOVAY, 2010).  
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O resultado do questionário aplicado pelos os alunos aos agricultores, apresenta-se a 

seguir na forma de gráficos. 

O Gráfico 1 representa as variedades de semente crioula obtido nas distintas 

comunidades do município de Massapê do Piauí, a partir do uma questionário de pesquisa 

foram registrado que:  30% da população cultiva feijão, que as utilizam amplamente em sua 

base alimentar, para plantio na próxima safra e vende o excesso para ajudar na economia da 

família. Em segundo o milho com 27% das famílias que cultivam e julga muito importante, e 

é utilizado na alimentação humana e na ração animal, o excesso é vendido. A Melancia 

representa 21%, esta é utilizada por curto período, não pode ser armazenada, serve como 

alimento humano e animal e para economia familiar. A Abóbora representa 15% esta é 

utilizada na alimentação da família e animal. Os demais 1% que representam: Jerimum, 

Macaxeira, Mandioca, Capim, Maxixe, Caju, Gergelim e Pepino. Exceto o capim que é 

utilizado só na ração animal, os demais são utilizados tanto no consumo humano quanto 

animal.  

 

 

 

Gráfico 1 - Quais os tipos de semente que você e sua família cultivam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos corroboram com o que dizem Antonello et al. (2009), as 

variedades de sementes crioulas são importantes para os pequenos agricultores, que as 

utilizam amplamente em sua base alimentar, na dieta de suas famílias e animais, na 
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manutenção da história (tradições), cultura e costumes das comunidades e como fonte de 

renda.  

O Gráfico 2, representam os agricultores que utilizam ou não agrotóxico no cultivo das 

suas lavouras, 86% não utilizam para cultivar estas sementes, e 14% utilizam algum tipo de 

agrotóxico.  De acordo com Londres (2009), é característica de semente crioula, o sistema de 

produção, sem a necessidade de aplicação de agrotóxicos, pois são sementes puras sem 

nenhuma alteração genética em sua composição. As sementes crioulas são cultivadas e 

selecionadas anos pós anos pelas famílias agrícolas, atendendo as necessidades dos 

agricultores por serem adaptadas as condições climática de cada região e aos sistemas de 

produção, sem a necessidade de aplicação de agrotóxicos e nem de adubos químicos 

(Londres, 2009). Os 14% que responderam que sim, o que eles caracterizam com agrotóxico 

são preparos orgânico caseiro feito com folhas e frutos das plantas para combater as formigas. 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Para cultivar estas sementes utiliza algum tipo de agrotóxico? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Quando perguntados por quanto tempo estão de posse das sementes crioulas, os 

resultados obtidos foram: 4% são os agricultores que estão com a semente há seis anos, 

6% representam os que estão com as sementes há quatro anos, 8% representam os que estão 

entre seis a dez anos com as sementes nas suas comunidades, 33% há mais de dez anos e  
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41% dos agricultores estão com as sementes há mais de dois anos. 

            Bevilaqua et al.(2009), afirma que entre as características que podem qualificar o 

guardião de sementes tem relevância, para comunidade, econômica, politica, equilíbrio 

ambiental e exploração da terra, o reconhecimento do seu papel pela comunidade ou o 

reconhecimento por meio da análise de evidências apresentadas e período mínimo de tempo 

na posse das sementes. Nessa perspectiva os agricultores do município Massapê do Piauí, se 

caracterizam como guardiões de semente crioula. Por guardar semear, multiplicar, doar e 

permanecer com as mesma sementes por longo períodos, e ao longo do tempo manter este 

patrimônio genético que são as sementes crioulas.  

 

 

Gráfico 3 – Quantos anos estão de posse das sementes crioulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

gráfico 4, 

apresenta a forma como os agricultores adquiriram as sementes, 51% responderam que 

adquiriram passadas de geração em geração de bisavós e pais, 49% responderam que foi 

comprando.  Os agricultores adquirem as variedades de sementes passadas de geração em 

geração de avós, bisavós, pais ou trocando entre moradores de comunidade distinta. Os 

resultados obtidos a partir do gráfico condiz com as afirmativas de Trindade (2006), quando 

diz que as sementes são passadas de geração em geração sendo estas de relevante importância 

econômica e social, porque não dizer ambiental para as comunidades. 

 



26 

 

 

Gráfico 4 – Forma como adquiriram as sementes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando foram perguntados por que plantam e conservam estas sementes crioulas? As 

respostas obtidas dos agricultores foram a seguinte: 59% responderam que plantam e 

conservam para o consumo alimentar da família, 29% para o plantio do ano seguinte, 5% para 

alimentação animal, 4% conservam as sementes por que são puras. 3% para venda isso para 

ajudar na economia e sustento da família (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Porque plantam ou conservam sementes crioulas? 
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Os resultados obtidos no gráfico corroboram com o que dizem Barbosa et al. (2001), 

os agricultores valorizam as sementes por garantirem a segurança alimentar humana e dos 

animais domésticos, replantio da próxima safra e ainda pode-se citar o valor cultural 

associados a estas por fazerem parte da história de gerações que são passadas de pai para 

filho, bem como o método adequado de cultivo da mesma.  

Quanto a importância das sementes na vida do agricultor e na sua família, os 

resultados obtidos foram: 92% responderam para sobrevivência da família e dos animais 

domésticos, isso confirma a importância das sementes na vida do povo, 8% responderam para 

o comércio e venda, o excesso é vendido para ajudar na economia da família (Gráfico 6). Os 

resultados obtidos corroboram com o que dizem Palácio Filho et al. (2011), onde relatam a 

importância do papel econômico, social e cultural desempenhado pelas sementes, uma vez 

que é um organismo vivo que garante o sustento das famílias, oferece um alimento de 

qualidade, garante segurança alimentar e permanece na família por longas gerações. 

 

 

Gráfico 6 – Qual a importância das sementes na vida do agricultor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a forma como é feita a armazenagem das sementes, 63% relataram que 

armazenam em garrafa pet, 22% em tubos; 13% em tambores; 1% na terra; e 1% em saco. 

Sendo assim, há diferentes práticas de armazenamento para manter estes bancos de sementes. 

Estas informações estão em comum acordo e corroboram com o que dizem: Almeida e Freira 

(2003), que afirmam que nesses bancos de sementes, estão toda a riqueza armazenada em 

silos, garrafas pets ou em latões, sob a benção dos santos prediletos. As sementes crioulas são 
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símbolos da vida em abundância, heranças deixadas pelos antepassados, cuidadas na atividade 

para que as futuras gerações continuem tendo acesso a esse importante bem. 

 

Gráfico 7 - Como e feito o Armazenamento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 8, Representa os resultados se as sementes de modo geral são para o 

consumo humano, os resultados obtidos foram, 73% responderam que sim e 27% 

responderam que não.  Acredita que os que responderam que sim, são os que plantam 

sementes como, por exemplo, o feijão e, as utilizam apenas para o consumo humano. Aqueles 

que responderam não são os que plantam milho consumo humano e também, por exemplo, 

utilizam para ração animal e para vender.   

 

Gráfico 8 - Todas as sementes são utilizadas para consumo humano? 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A transmissão de conhecimento as crianças e jovens na agricultura e a preservação dos 

saberes e técnicas tradicionais e a conservação do patrimônio genético das sementes crioulas 

preocupam e gerou o interesse, da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e do formando do 

Curso de Licenciado em Educação do Campo/Ciências da Natureza, campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros, que juntamente com a Escola Municipal João Manoel da Costa, 

em Massapê do Piauí-PI, desenvolveram o projeto: “Formando guardiões mirins: uma 

estratégia educativa de preservação do patrimônio genético” valorizando as sementes crioulas 

encontrada nas distintas comunidades, visando fortalecer o papel da escola do campo e 

promover a sucessão da agricultura familiar através dos guardiões mirins, para continuar o 

resgate de tais sementes e manter viva sua história. 

Ao definir o que vem a ser a educação do campo recorremos a Caldart  et all.(2012), 

que a entende como um fenômeno social da realidade brasileira a partir da práxis e 

considerada no contexto histórico que lhe deu origem. 

A essência da Educação do Campo não pode ser apreendida senão no 

seu movimento real, que implica um conjunto articulado de relações 

(fundamentalmente contradições) que a constituem como 

prática\projeto\política de educação e cujo sujeito é a classe 

trabalhadora do campo.(CALDART et all, 2012, p. 13). 

Compreende-se que a organização da escola do campo também se articula à 

consolidação de uma concepção de escola no e do campo, isto é, de uma educação que seja 

pensada para a realidade dos povos do campo brasileiro. Assim, além do dever de garantir o 

acesso ao processo de escolarização e aos conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade, a escola do campo mostra-se fundamental para a manutenção e para o avanço da 

luta pela terra, para compreensão da identidade do sujeito coletivo do campo e para a 

construção de um projeto de escola que se integre a um projeto de transformação social. 

Nesse contexto, a educação do campo, enquanto braço direito da luta pela Reforma Agrária, 

deve ser amplamente discutida no contexto de uma educação transformadora que supere os 

limites postos pela estrutura político-social em que está inserida. 

 Assim, pode-se perceber que o resgate dos saberes tradicional é muito importante para 

os agricultores familiares do município, de Massapê do Piauí, a medida que este resgate 

favorece tanto o agricultor, em termos de qualidade de vida, vínculos entre a escola e o 

campo, e também ao meio ambiente, por se tratar de práticas de cultivo sustentáveis.  
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Porém, para que gere uma consciência própria, o resgate, conservação, multiplicação e 

continuidade das cultivares crioulas é necessária a participação e atuação de toda a sociedade, 

bem como das escolas do campo a medida que estas, através de suas práticas diferenciadas, 

ajudam os crianças e jovens a permanecer no campo. Ou ter uma consciência e relevância das 

práticas e conservação. É necessária também a construção de uma escola não apenas no 

campo, mas sim do campo, com um Projeto Político Pedagógico voltado para as necessidades 

dos sujeitos que residem no meio rural, com professores com formação adequada, os quais 

devem procurar mostrar aos alunos as particularidades e a importância do meio onde vivem, 

fazendo-os, desta forma, agentes ativos e emancipados da comunidade.  

Por fim, acredita-se que o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), “Formando 

guardiões mirins: uma estratégia educativa de preservação do patrimônio genético” é um 

importante passo para que os guardiões mirins tornem-se participantes atuantes e comece a 

mudar a realidade de suas comunidades. 

A diversificação da produção, que pode vir a ocorrer a partir do cultivo das sementes 

crioulas, também é um ponto de suma importância para a subsistência da propriedade, pois 

isto levará as famílias a ter uma melhor qualidade de vida, tanto em termos nutricionais, 

medida que irão consumir produtos saudáveis, quanto em termos econômicos, pois não 

precisarão adquirir tais produtos fora da propriedade, além de poder vender os excedentes de 

sua produção. 
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APÊNDICE - A 

Prefeitura Municipal 

Secretaria Municipal de Educação. 

Escola Municipal: João Manoel da Costa. 

 
1ª Quais os tipos de semente que você e sua família cultiva? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 2ª Para cultivar estas sementes utiliza algum tipo de agrotóxico? 

Sim (    )  não (    ) 

3ª há quanto tempo vocês estão com essa semente?  

2 anos (   )  4 anos (   ) 6 anos (   ) 8 anos (   ) 10 anos (   )  mais de 10 anos (   ) 

4ª Como adquiriu as sementes?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5ª Por que plantam e conservam estas sementes crioula? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6ª Qual a importância das sementes na sua vida e na vida sua família? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7ª Para qual finalidade utiliza a colheita dessas sementes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8ª Como é feito o Armazenamento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9 Todas as sementes são utilizado para consumo humano? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Localidade: .............................................................................................................................. 

Nome do entrevistado ................................................................................................................ 

Data da entrevista:......./......../......... idade ............ SEXO:  (     ) M  (     ) F 

Nome do entrevistador: ............................................................ Idade ..............SEXO: (     ) M  (     ) F 
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APENDICE - B 

  

Confecção de deposito para armazenamento das sementes crioulas colhidas pelos alunos. 
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