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RESUMO 

 

As sementes crioulas são parte da cultura produtiva de inúmeros povos do mundo, fomentadas 

com estruturas e dinâmicas socioculturais, permitindo conservar e promover tais dinâmicas e 

estruturas, assim como, a biodiversidade. As sementes crioulas resultam de técnicas sociais de 

melhoramento, desenvolvidas e aprimoradas através dos saberes tradicionais herdados durante 

anos. O melhoramento de tais sementes, além de aprimorá-las como recursos naturais também 

incorpora características sociais e culturais dos povos. Com o crescente desenvolvimento da 

ciência e de novas técnicas, um sistema com novas práticas produtivas foi estabelecido, o que 

aumentou a produtividade e os riscos ao meio ambiente e às estruturas das comunidades 

rurais. O sistema produtivo é aprimorado através da complementariedade das trajetórias 

tecnológicas e torna-se um padrão internacionalizado, substituindo recursos e práticas 

produtivas tradicionais. O texto trata das sementes crioulas como fonte de formas alternativas 

de produção agrícola. A análise tem início com a descrição de trajetórias tecnológicas que se 

complementaram no decorrer das décadas e que tiveram impactos sociais, econômicos e 

ambientais. Na sequência foram descritas demandas dos atores sociais rurais por políticas 

públicas inclusivas e com características socioambientais no ementário do Estado. O último 

capítulo da dissertação apresenta uma trajetória tecnológica alternativa e as sementes crioulas 

como recursos ambientais e culturais, materiais e imateriais, como uma importante alternativa 

a agrobiodiversidade, considerando com isso a importância e a necessidade de políticas 

públicas enquanto uma ferramenta de incentivo a tais elementos alternativos. 

 

Palavras-chave: Sementes Crioulas; Trajetórias tecnológicas; Agroecologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The crioula seeds are part of the productive culture of many People in the world, created on 

sociocultural structures and dynamics, allowing the conservation and promoting such 

dynamics and structure, like biodiversity. Crioulas seeds result from social techniques of 

breeding, developed and improved through traditional knowledge inherited for many years. 

The breeding of such seeds besides improving it as natural resources also incorporate social 

and cultural characteristics of the People. Because of the constant improvement of Science 

and new techniques, a new system containing productive practices was stablished, which 

increased the production and the environmental risks and the structures of rural communities. 

The productive system is improved through complementary technological trajectories and 

become an international pattern, taking place of resources and traditional productive practices. 

The text concerns crioulas seeds such as a source of alternative sources for agriculture. The 

analysis starts with description of technological trajectories that are complemented over the 

decades and had social, economic and environmental impacts. Then, were demands of social 

rural actors for inclusive public policy with social and environmental characteristics and 

features on policy agenda of State. The last chapter exposes an alternative technological 

trajectory and crioulas seeds appears in this process as cultural, environmental, materials and 

immaterial resources, as an important alternative to agrobiodiversity, considering with that the 

importance as well as the necessity of understand public policy while a tool to encouraging 

such alternative elements. 

 

Key words: Crioula seeds, technological trajectories, agroecology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Fusões e aquisições da indústria de sementes no Brasil ........................................ 43 

Figura 2 - Propriedade intelectual no Brasil .......................................................................... 49 

Figura 3 - Marcos legais de semente no Brasil ...................................................................... 57 

Figura 4 - Fluxo de ideias ..................................................................................................... 67 

Figura 5 - Diagrama das principais políticas do Fome Zero .................................................. 83 

Figura 6 - Número de entidades cadastradas no Seaf por Estado ......................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Principais produtos GMs ..................................................................................... 39 

Tabela 2 - Produtos GMs cadastrados................................................................................... 46 

Tabela 3 - Vínculos mercantis .............................................................................................. 70 

Tabela 4 - Modalidades PAA 2015 ....................................................................................... 85 

Tabela 5 - Propostas da ANA para o PNAPO ....................................................................... 92 

Tabela 6 - Aspectos promovidos pela Rede Ecovida voltados a agroecologia ..................... 105 

Tabela 7 - Munícipios em entidades cadastradas no Seaf .................................................... 116 

Tabela 8 - Entidades cadastradas no Seaf de acordo com a natureza das instituições........... 119 

Tabela 9 - Bancos de sementes vinculados a Rede de Sementes ......................................... 126 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Concentração do mercado de sementes no mundo .............................................. 42 

Gráfico 2 - Cultivo de OGM no mundo ................................................................................ 45 

Gráfico 3 - Área em % dos principais cultivos GM em 2014 ................................................ 46 

Gráfico 4 - Quantidade de eventos GMs cadastrados no Brasil ............................................. 47 

Gráfico 5 - Número de culturas crioulas cadastradas .......................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ABA - Associação Brasileira de Agroecologia 

ANA - Articulação Nacional de Agroecologia 

ASA - Articulação no Semiárido Brasileiro 

ASA-PB - Articulação do Semiárido Paraibano 

APACO - Associação de Pequenos Agricultores do Oeste de Santa Catarina 

AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 

ASSO - Ass. de Pequenos Agricultores Produtores de Milho Crioulo Orgânico e Derivados 

ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural 

BACS - Banco de Armazenamento e Comercialização de Sementes 

BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento 

CAPOIB - Coordenação das Articulações dos Povos Indígenas do Brasil 

CDAF - Compra Direta da Agricultura Familiar 

CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica 

CEBs - Comunidades Eclesiais de Base 

CGIAR - Consultative Group for International Agricultural Research 

CIAPO - Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica 

CIAT - International Center for Tropical Agriculture 

CIFOR - Center for International Forestry Research 

CIMMYT - International Maize and Wheat Improvement Center 

CIP - International Potato Center 

CNAPO - Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

CNDRSS - Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 

CNEPA - Centro Nacional de Ensino e Pesquisa Agropecuária 

CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros 

CONDRAF - Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

COPPABACS - Cooperativa de Bancos Comunitários de Sementes 

CPT - Comissão Pastoral da Terra 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/center-for-international-forestry-research-cifor/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-maize-and-wheat-improvement-center-cimmyt/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-potato-center-cip/


DNTR - Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais 

EBAA - Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ENA - Encontro Nacional de Agroecologia 

FASE - Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional 

FBSAN - Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

GATT - Acordo Geral do Comércio 

GEE - Grau de Eficiência na Exploração 

GGPAA - Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos 

GUT - Grau de Utilização da Terra 

IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

ICARDA - International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 

ICRAF - World Agroforestry Centre 

ICRISAT - International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

IFPRI - International Food Policy Research Institute 

IITA - International Institute of Tropical Agriculture 

ILRI - International Livestock Research Institute 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPP - Instituições Públicas de Pesquisa  

IRRI - International Rice Research Institute 

IWMI - International Water Management Institute 

LPC - Lei de Proteção de Cultivares 

MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MAS - Ministério de Assistência Social 

MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MEC - Ministério da Educação 

MESA - Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome 

MF - Ministério da Fazenda 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MONAPE - Movimento Nacional dos Pescadores 

MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores 

http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-center-for-agricultural-research-in-the-dry-areas-icarda/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/world-agroforestry-centre/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-crops-research-institute-for-the-semi-arid-tropics-icrisat/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-food-policy-research-institute-ifpri/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-livestock-research-institute-ilri/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-rice-research-institute-irri/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-water-management-institute-iwmi/


MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

MSTTR - Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

NPC - National Research Council 

OMC - Organização Mundial do Comércio 

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos 

PADRSS - Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 

PIB - Produto Interno Bruto 

PLANAPO - Plano Nacional de Agroecológica e Produção Orgânica 

PNAPO - Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

PNATER - Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

PNDRSS - Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 

PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária 

PRONAF - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PROVAP - Programa de Valorização da Pequena Produção Rural 

PTA - Projeto Tecnologia Alternativa 

SAN - Segurança Alimentar e Nutricional 

SEMA - Secretaria Especial do Meio Ambiente 

SINTRAF - Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Anchieta 

SISAN - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

SNPA - Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 

SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

TRIPs - Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionado ao Comércio 

TIRFA - Tratado Intern. sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e para a Agricultura 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba 

UNEP - United Nations Environmental Programme 

UPOV - União para a Proteção de Obtenções Vegetais  

WCED - World Commission Environment and Development  

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 15 

1. TRAJETÓRIAS TECNOLÓGICAS DA AGRICULTURA ................................................... 19 

1.1. O INÍCIO DA CONVENCIONALIZAÇÃO DA AGRICULTURA PRODUTIVISTA ............... 22 

1.1.1. Sementes híbridas: um novo caminho à produtividade .............................. 29 

1.1.2. Revolução Verde: um passo do padrão produtivo ..................................... 31 

1.1.3. Revolução Genética: dois passos do padrão produtivo .............................. 36 

1.1.4. O mercado de sementes ............................................................................ 40 

1.1.5. O cultivo de variedades GM ..................................................................... 44 

1.1.6. Marco regulatório e os sistemas internacionais de proteção aos ativos 

intangíveis ......................................................................................................... 48 

1.1.7. Propriedade industrial, propriedade de cultivares e lei de sementes. .......... 53 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO ..................................................................................... 60 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS: DEMANDAS PARA UM NOVO RURAL ...................................... 62 

2.1. BRASIL: INÍCIO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA .................. 63 

2.2. UM VIÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IDEIAS, FÓRUNS E ARENAS ............................. 65 

2.3. DE QUEM SE FALA? ATORES SOCIAIS RURAIS TRADICIONAIS ............................... 68 

2.4. ATORES SOCIAIS RURAIS TRADICIONAIS NO EMENTÁRIO ESTATAL: TERRA ........... 71 

2.5. ATORES SOCIAIS RURAIS TRADICIONAISNO EMENTÁRIO ESTATAL: CRÉDITO ........ 75 

2.5.1. Linhas de crédito alternativas ................................................................... 78 

2.6. POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: DO FOME ZERO AO PAA ........................... 80 

2.7. INCENTIVO A AGROBIODIVERSIDADE ................................................................. 86 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO ..................................................................................... 94 

3. SEMENTES CRIOULAS: CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E VALORES ASSOCIADOS... 96 

3.1. O DESENVOLVIMENTO DE UMA TRAJETÓRIA ALTERNATIVA ................................ 97 



3.1.1. Sistemas produtivos alternativos ............................................................... 99 

3.1.2. Sistemas produtivos alternativos: redirecionamento das pesquisas .......... 101 

3.1.3. Sistemas produtivos alternativos: agroecologia ....................................... 102 

3.2. AS SEMENTES CRIOULAS: UMA ALTERNATIVA AO SISTEMA PRODUTIVISTA ........ 107 

3.2.1. Sistemas produtivos alternativos: sementes crioulas ............................... 110 

3.2.2. Cadastro das sementes crioulas ............................................................... 113 

3.2.3. Sul: a Rede BioNatur.............................................................................. 121 

3.2.4. Nordeste: os bancos de sementes ............................................................ 124 

3.2.5. Brasil e América Latina: outras experiências .......................................... 128 

3.2.5.1. Outras iniciativas no Rio Grande do Sul ......................................... 129 

3.2.5.2. Santa Catarina................................................................................ 130 

3.2.5.3. Goiás .............................................................................................. 132 

3.2.5.4. México ............................................................................................ 133 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO ................................................................................... 134 

CONCLUSÃO ............................................................................................................. 136 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUÇÃO 

 

As sementes crioulas
1
 são elementos da vida cultural e alimentar dos produtores tradicionais e 

camponeses em inúmeras localidades. Há diversas variedades de sementes e mudas crioulas 

nos ambientes naturais, que são melhoradas e conservadas de acordo com as estruturas sociais 

e culturais das comunidades rurais. Essas sementes são aprimoradas a partir das demandas das 

comunidades através das práticas de melhoramento, amparadas por técnicas sociais criadas 

através dos conhecimentos e saberes dos atores sociais tradicionais. Petersen (2007) reitera 

que se trata de um patrimônio que permite a reprodução dos modos de vida desses atores 

sociais. Enquanto recursos naturais, tais sementes, permitem preservar distintas espécies em 

inúmeros ambientes ecossistêmicos. O autor acentua que tais sementes são recursos diversos 

resultantes de selecionamentos naturais e socioculturais.    

Com os processos técnicos e sociais tidos como revolucionários durante as últimas décadas, 

novos insumos externos às propriedades rurais foram recorrentemente sendo incorporados aos 

novos processos produtivos, que se tornaram convencionais. Esse curso é percorrido através 

das trajetórias tecnológicas que foram sendo desenvolvidas e se complementando no decorrer 

das décadas e então, deram suporte a um novo padrão produtivo que, por meio de políticas 

públicas direcionadas ao fomento, é disseminado aos países em processo de desenvolvimento 

econômico. Assim sendo, um novo sistema produtivo que substitui os sistemas tradicionais 

recorrentemente é constituído. É necessário acentuar que os enunciados de incentivo a esse 

processo foram pautados na ideia da abundância produtiva e de uma coesão comunitária. 

As novas técnicas que foram estabelecidas demandaram pelo aumento dos recursos naturais, 

dos mercados estruturados, dos recursos financeiros, etc., reestruturando os vínculos culturais 

e sociais das comunidades em que se tornaram presentes. Shiva (1991) então acentua que tais 

vínculos reestruturados dentro das comunidades redirecionam a novos vínculos em inúmeros 

outros âmbitos, externamente, isto é, ao criar novas dinâmicas internas as estruturas internas e 

externas também são alteradas. Nesse cenário apresentado pela autora, os desenvolvimentos 

das ciências e das novas técnicas que se tornaram dominantes não permitem então conservar, 

favorecer ou promover as estruturas socioculturais tradicionais e/ou a biodiversidade, por 

apreciarem outros aspectos.  

                                                             
1 Londres (2014) acentua distintos nomes atribuídos a essas sementes vinculados às dinâmicas culturais das 
localidades e no texto será adotado o nome de semente crioula.   
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Com esse retrato, a questão principal colocada ao trabalho é: quais os elementos e em quais 

âmbitos esses elementos permitem conservar e promover as sementes crioulas, assim como a 

biodiversidade e as estruturas e dinâmicas socioculturais tradicionais?  

A hipótese é sustentada na ideia de que as práticas produtivas alternativas, através de técnicas 

sustentáveis, envolvem ativamente os atores sociais e atores institucionais, como o Estado. As 

políticas públicas se tornam, portanto, mecanismos que permitem conservar e promover as 

estruturas socioculturais e os recursos naturais. Sendo assim, as análises estão direcionadas as 

sementes crioulas como parte das técnicas sustentáveis, que envolve práticas e conhecimentos 

culturais.  

Em linha com esses raciocínios, o estudo sobre as sementes crioulas no estado do Rio Grande 

do Sul concebido por Pelwing et. al. (2008), acentua as caraterísticas técnicas, assim como os 

atributos culturais intrínsecos aos que o cultivo das sementes crioulas estabelece. Conforme as 

autoras, este cultivo está fortemente relacionado à afetividade e aos valores dos costumes, que 

então, determina a racionalidade da existência de inúmeras comunidades e da diversidade dos 

ecossistemas. Há assim, indícios que demonstram a importância em conservar e promover as 

práticas tradicionais de cultivo vinculados ao envolvimento de distintos atributos e qualidades 

socioculturais e ambientais.  

Para tanto, a estrutura do trabalho está fundamentada em três cortes, com o intuito de acentuar 

o contexto determinado: (1) o curso envolvendo novas dinâmicas através do desenvolvimento 

das ciências e das técnicas (as trajetórias tecnológicas); (2) as demandas dos atores sociais por 

novas políticas públicas como medidas inclusivas e fomento a agrobiodiversidade; (3) o curso 

de uma trajetória alternativa, envolvendo as sementes crioulas como recursos centrais.   

Sendo assim, a primeira parte do texto descreve sumariamente o curso de desenvolvimento de 

quatro principais trajetórias tecnológicas (mecânica, fertilizantes, venenos e sementes), sendo 

o suporte para um sistema estritamente produtivista que será constituído. Este se torna um 

caminho de desenvolvimento que direciona as ciências e novas técnicas a um novo sistema 

produtivo, encaminhado com o intuito do constante aumento dos rendimentos finais.  

O intuito ainda está em retratar elementos que condicionam esse desenvolvimento voltado às 

sementes convencionais e GM, tendo como alicerce os atores institucionais que desenvolvem 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção. Portanto trata-se dos elementos das 
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cadeias produtivas de sementes das principais commodities e assim, acentua-se a existência do 

controle de importantes etapas do processo produtivo por parte das empresas privadas, muitas 

delas transnacionais. Nota-se um retrato dos incentivos técnicos, permitindo o aprimoramento 

das sementes, condicionando, com isso, a um crescente controle dos mercados. 

A próxima parte do texto envolve as demandas dos atores sociais rurais e políticas públicas. 

Essas últimas entendidas como mecanismos e instrumentos de fomentos dos inúmeros 

sistemas produtivos adotados, permitindo disseminá-los.   

O recorte estabelecido retrata três políticas públicas em momentos distintos, entendidas como 

fundamentais ao desenvolvimento do ambiente rural brasileiro que condicionam a inclusão de 

atores sociais rurais aos sistemas produtivos: (1) políticas de acesso ao crédito e às terras; (2) 

política de inclusão aos mercados, com acesso aos mercados institucionais; e, (3) políticas que 

incentivam os sistemas produtivos sustentáveis. Entretanto, nota-se vínculo entre as políticas 

públicas, unindo as demandas dos atores sociais rurais com as crescentes necessidades de 

sustentabilidades naturais e socioculturais.  

Para tanto, inicia-se esta parte a partir de uma teoria de políticas públicas, entendendo que as 

mesmas têm início nos fóruns de ideias, condicionadas aos debates em arenas de interesses. O 

próximo item acentua acerca dos atores sociais rurais, tratando dos indivíduos que estão nos 

âmbitos dessas e demais políticas públicas.  

A terceira e última parte do texto trata do desenvolvimento de uma trajetória tecnológica que 

é alternativa ao viés produtivista. É considerado um caminho técnico a partir de elementos 

que promovam práticas produtivas sustentáveis, enquanto uma forma de superar o sistema 

produtivista, de modo que ressalte os valores dos saberes e conhecimentos tradicionais e 

locais.  

A análise descrita no capítulo 3 se refere às sementes crioulas, entendendo que o cultivo 

destas deriva de estruturas e dinâmicas produtivas e socioculturais que tem alicerce em formas 

colaborativas de produção e de distribuição dos recursos naturais. Os exemplos descritos na 

literatura dão suporte a esta parte do texto e acentua a importância das políticas públicas como 

mecanismos e ferramentas inclusivos dos atores sociais, assim como, permitem conservar e 

promover as práticas produtivas sustentáveis e de estímulo às sementes crioulas.   
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As conclusões estão direcionadas à pertinência das políticas públicas como mecanismos e 

ferramentas fomentadores, assim como, a importância do incentivo das práticas de pesquisa, 

desenvolvimento e produção das sementes crioulas, enquanto forma de conservar e promover 

a agrobiodiversidade.  
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1. TRAJETÓRIAS TECNOLÓGICAS DA AGRICULTURA 

 

A soma do desenvolvimento das ciências e de novas técnicas, durante o curso histórico das 

últimas décadas, possibilitou o desenvolvimento de um novo padrão produtivo na agricultura 

que, como acentua Bin (2004), é de cunho estritamente produtivista, direcionado ao aumento 

da produtividade através do aprimoramento dos recursos produtivos. Então, a partir de uma 

perspectiva mais ampla, percebe-se que as primeiras transformações que condicionaram a 

esse sistema produtivista tiveram início na Europa, três séculos atrás, e deram suporte à 

chamada Primeira Revolução Agrícola (MAZOYER e ROUDART, 2010).  

Com um crescente aprimoramento de técnicas produtivas e das ciências, em distintas áreas do 

conhecimento, as estruturas produtivas recorrentemente foram alteradas, permitindo o advento 

das novas práticas e de novos instrumentos mecânicos e insumos, como os agroquímicos. No 

momento subsequente são somadas a esse processo produtivo as técnicas de melhoramento da 

genética vegetal. Com isso, a comunhão entre um constante aprimoramento das ciências e das 

técnicas, com inúmeros contextos sociais e econômicos vivenciados durante esse momento, 

levou a uma nova ruptura com o sistema produtivo estabelecido, num processo também dito 

como revolucionário: a Segunda Revolução Agrícola. Assim, as técnicas criadas durante esse 

processo reestruturaram novamente o sistema produtivo, entre as décadas de 1820 e 1870. O 

processo então se consolida e se fundamenta por meio do consumo intensivo de insumos 

industriais, aqueles externos às unidades produtivas. Cabe acentuar que esses dois processos 

revolucionários caminham ao lado dos processos revolucionários industriais, onde a indústria 

incentiva o sistema produtivo ao aprimoramento (MAZOYER e ROUDART, 2010).  

Com um sistema produtivo consolidado, a partir da década de 1940 até 1960, é criado um 

incentivo em disseminá-lo. Assim, esse novo sistema produtivo, que envolve novas técnicas, 

novos instrumentos mecânicos, novos insumos e novas sementes melhoradas, é denominado 

novamente como revolucionário
2
. No entanto, um novo padrão despertava questionamentos a 

partir da ótica da análise socioambiental. Tais questionamentos motivaram (e motivam) atores 

sociais a recorrerem às alternativas que diminuam os impactos socioambientais. Mesmo com 

questionamentos esse novo sistema produtivo na agricultura é disseminado entre os países em 

                                                             
2 A Revolução Verde tem início com Norman Borlaug quando inventou o milagre do trigo no México, em 1954 
(PARAYIL, 2003). 
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desenvolvimento, em um mesmo momento histórico, que tinha a Guerra Fria
3
 como contexto. 

Hobsbawn (1995) sublinha a Guerra Fria como um momento no curso histórico determinado 

como uma batalha à procura de áreas de domínio. Através desse cenário, os estímulos ao 

crescimento econômico envolvendo as ciências e as novas técnicas eram considerados como 

uma maneira essencial para o aumento das áreas de domínio. O novo sistema produtivo torna-

se assim um dos pilares do crescimento econômico, sobretudo nos países onde as indústrias 

ainda não eram desenvolvidas. Perkins (1997) reitera essa visão apontando que as estruturas 

produtivas que condicionam ao aumento dos rendimentos, durante esse momento, se tornaram 

um importante posicionamento.  

Schultz (1965), um relevante teórico da transformação da agricultura tradicional, analisa os 

fatores produtivos e de rendimentos. Este autor sublinha a necessidade das trocas dos fatores 

tradicionais por fatores modernos como uma condicionante ao aumento dos rendimentos 

finais. O teórico entende o baixo rendimento como causa dos diminutos retornos financeiros e 

que os baixos rendimentos são, por sua vez, resultantes de fatores não rentáveis
4
 (SCHULTZ, 

1965; ABRAMOVAY, 1985). Assim, um incentivo ao crescimento econômico é fomentado com 

as políticas públicas, adotando um novo sistema produtivo que possa permitir o aumento dos 

rendimentos finais
5
. Como acentua Abramovay (1985), essa ideia é encaminhada no sentido 

de que somente no momento em que alterar as bases técnicas dos sistemas produtivos é que 

haverá um desenvolvimento econômico e de bem-estar social.  

Salles Filho e Souza (2002) salientam que os fatores modernos acentuados como necessários 

ao aumento dos rendimentos finais, através dos ideais de Schultz (1965), foram adotados de 

forma inacabada, onde, em síntese, os encaminhamentos estavam nos insumos e nos recursos 

técnicos, e não em fomentos das atividades humanas, como elementos vinculados ao aumento 

dos rendimentos. Sendo assim, os autores acentuam que os incentivos para adotar os sistemas 

produtivos modernos, pelos produtores familiares, devem envolver distintos atores e também 

                                                             
3
 A Guerra Fria é tida como um momento histórico em que o mundo ficou dividido entre dois países - e dois 

ideais - os Estados Unidos (Capitalismo) e a União Soviética (Socialismo). Os dois países disputaram áreas de 
influência ao redor do mundo, com o financiamento de combates armados e com uma corrida tecnológica no 
intuito de demonstrar poder. A Guerra Fria tem seu fim com a Queda do Muro de Berlim em 1989, que dividia 
a cidade em Berlim Ocidental e Oriental sob a influência dos países mencionados.  
4
 Com isso, a conclusão de Schultz (1965) está baseada na ideia de que a agricultura tradicional não pode ser 

melhorada, mas sim substituída por uma agricultura com características modernas (ABRAMOVAY, 1985). Salles 
Filho (1993), com isso, ressalta que as correntes de pensamento [enquadradas na perspectiva de superação do 
subdesenvolvimento (sic)] têm como panorama a ideia do desenvolvimento das economias atrasadas.    
5 Para Schultz então “[...] cabe ao Estado tomar iniciativa de implantar centro de experimentação e de difusão 
que permitam os agricultores terem acesso as modernas tecnologias” (ABRAMOVAY, 1985, p.236). 
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mecanismos, onde, somente assim, constroem-se novas correntes de renda; caso contrário, os 

ideais de Schultz (1965) acerca dos fatores modernos continuam sendo entendidos de forma 

restrita (SALLES FILHO e SOUZA, 2002). 

Porém, através dos incentivos ao crescimento econômico, questionam-se as externalidades 

contrárias associadas a esse processo. Com isso, os ideais de sustentabilidade são acentuados, 

levando à tona os riscos e corolários ao meio ambiente e às estruturas culturais. Brandenburg 

(1999), baseado em Kageyama et. al. (1985)
6
, aponta que este é o contexto das  análises, onde 

o intuito está em acentuar a forma alternativa de crescimento econômico fomentado através 

das práticas produtivas sustentáveis – vinculadas com âmbitos sociais, econômicos, técnicos e 

das ciências (num viés de sustentabilidade), recorte retomado durante o terceiro capítulo. Com 

isso, torna-se necessário indicar as trajetórias tecnológicas direcionadas para o aumento 

produtivo, estas entendidas como encaminhamento ao processo de aprimoramento do sistema 

produtivo, onde as práticas, as técnicas e os recursos tradicionais (como as sementes crioulas) 

foram (e são) constantemente deixados de lado e se adotam as novas práticas e técnicas e os 

recursos externos às propriedades rurais, devido aos pressupostos de baixa rentabilidade dos 

instrumentos tradicionais, como mencionado.  

Portanto, com um constante aprimoramento das técnicas e das ciências, que está vinculado 

com os interesses políticos e com os contextos sociais e econômicos dos momentos históricos, 

foram fomentadas e criadas novas trajetórias tecnológicas que se complementaram durante o 

curso de desenvolvimento, o que permitiu com isso o estabelecimento de um novo padrão 

produtivo. Como resultado, houve um aumento dos rendimentos finais, que por sua vez, está 

atrelado à comunhão entre distintos elementos como: experiências, conhecimentos, métodos, 

procedimentos, infraestruturas, técnicos, sociais, econômicos e aos interesses, etc., permitindo 

construir um novo padrão.  

Sendo assim, serão evidenciadas as trajetórias tecnológicas que determinaram esse aumento 

produtivo durante as ultimas décadas, vinculado a um controle das indústrias mecânicas, de 

agroquímicos e de sementes, acentuando os momentos mais relevantes no curso desse sistema 

e as normas e as leis que deram alicerce a esse processo. A relevância em acentuar esse curso 

no texto está no sentido de que esse padrão produtivo construído condicionou impactos em 

                                                             
6
 KAGEYAMA, A. et. al. O novo padrão agrícola brasileiro: do complexo rural aos complexos agroindustriais. In 

DELGADO, G. C. Capital financeiro e agricultura no Brasil. São Paulo: Icone, Unicamp, 1985. 
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distintos âmbitos, e é a partir desse processo que novos elementos foram acentuados, como as 

sementes crioulas.  

 

1.1. O INÍCIO DA CONVENCIONALIZAÇÃO DA AGRICULTURA PRODUTIVISTA 

 

De acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), tanto as empresas como os setores industriais se 

diferem quanto à tecnologia básica, não há apenas uma, mas distintas tecnologias e, cada uma 

possui um padrão histórico de desenvolvimento e de exigências de competência, assim como 

de implicações estratégicas. Com isso, os setores industriais estão condicionados a constantes 

aprimoramentos – trajetórias tecnológicas
7
 – por meio do desenvolvimento da ciência e das 

novas tecnologias. Possas et. al. (1994) nesse sentido, acentuam que o processo que envolve o 

aprimoramento do sistema produtivo vincula inúmeros atores institucionais: as indústrias, os 

institutos e os centros de pesquisa, as universidades, etc., compondo com isso um conjunto de 

trajetórias com níveis tecnológicos. Entretanto, com esse processo, considerando o sistema de 

produção que é demonstrado, existe um constante aumento dos controles acerca dos recursos 

naturais e dos vínculos sociais, como o trabalho. Esse aumento de controle é visto como um 

redirecionamento das atividades rurais a atividades industriais e é denominado por Goodman 

et. al. (2008) como apropriacionismo
8
. Nesse sentido, estes autores pontuam que a partir desse 

processo: 

 
[...] os diferentes aspectos da produção agrícola foram transformados em setores 

específicos da atividade industrial. Este processo descontínuo, porém, persistente de 

eliminação de elementos discretos da produção agrícola, sua transformação em 

atividades industriais e sua reincorporação na agricultura sob a forma de insumos 

designamos apropriacionismo (p.1).  
 

É assim então, por meio de tais dinâmicas, que as trajetórias tecnológicas da agricultura foram 

compostas, durante o curso histórico. Nota-se com isso, o desenvolvimento de elementos de 

tecnologia mecânica, de tecnologia agroquímica e de tecnologias de melhoramento genético 

vegetal. As ciências e as técnicas foram e continuam sendo as ferramentas necessárias e que, 

somadas aos contextos socioeconômicos, influenciam todo o sistema produtivo no sentido do 

aumento dos controles técnicos e humanos dos recursos agroecossistêmicos, reestruturando 

assim, tanto as dinâmicas ambientais como as estruturas socioeconômicas. Portanto, assume-

                                                             
7 Cf. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) tabela 5.1.  
8 Lembrando que esse processo não necessariamente é linear – os próprios autores no trecho mencionado 
acentuam um caráter não contínuo. 
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se a ideia de que o apropriacionismo proposto por aqueles autores influenciam nesse processo 

descrito como trajetórias tecnológicas. 

Então, de acordo com Veiga (2007), os capitais industriais foram se apropriando dos recursos 

dos processos rurais de produção e, posteriormente, reincorporando-os com outras dinâmicas 

de produção, com as características das indústrias. O caminho tomado pelo capitalismo na 

agricultura então, é a partir da apropriação industrial de etapas do processo de produção. A 

indústria, no início, se voltou à mecanização dos instrumentos de trabalho utilizados na 

preparação do solo, na semeadura e na colheita. Posteriormente, apropria-se dos ciclos 

biológicos dos processos produtivos – de uma forma parcial – por meio dos fertilizantes e 

sementes híbridas e, assim, toma o sentido dos melhoramentos genéticos vegetais transgenes. 

Sendo assim, o processo de industrialização da agricultura está condicionado à singularidade 

da produção agrícola, isto é, o desenvolvimento técnico e a ciência fornecem ferramentas que 

permitem fomentar os ciclos naturais a partir de um domínio, mas não os alteram. Com esse 

sentido, os capitais industriais se apropriaram de elementos, reincorporando-os como novos 

insumos, num processo de apropriação das etapas produtivas (VEIGA, 2007). 

Tomando como início essa ordem mencionada, considera-se na sequência o apropriacionismo 

dos instrumentos de trabalho, os equipamentos e as ferramentas. Nesse âmbito, os trabalhos 

humanos foram sendo eliminados sucessivamente, levando à reestruturação das dinâmicas do 

trabalho e que, em última consequência, aumentaram os custos sociais. Com o surgimento de 

estruturas tecnológicas mecânicas nos Estados Unidos, na década de 1820, é acentuada uma 

trajetória tecnológica. Os instrumentos mecânicos se tornaram uma prioridade a muitos 

indivíduos, em vista dos instrumentos manuais, estes tidos como rústicos e utilizados desde as 

semeaduras até as colheitas, isto é, durante todas as etapas do sistema de produção agrícola. 

Com isso, os novos instrumentos são amplamente difundidos, sobretudo devido às facilidades 

práticas que decorrem do uso destes. Portanto, entre as décadas de 1820 e 1870, as dinâmicas 

de trabalho, caracterizadas pelos processos manuais, são reestruturadas e então, são colocadas 

nessa dianteira as forças de tração animais com os instrumentos adaptados a tais finalidades, o 

que representa um curso constante no sentido do mencionado processo de apropriacionismo. 

Essas novas dinâmicas de trabalho levaram ao aumento da velocidade trabalho-produtividade, 

enquanto que diminuíram a intensidade da força motriz humana, permitindo aumentar a área 

cultivada (GOODMAN et. al., 2008). 
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As colheitas, como exemplo, até a década de 1850, estavam baseadas exclusivamente em um 

trabalho de força motriz humana, o que determinava o tamanho da área total cultivada. Com o 

advento das colheitadeiras e dos demais equipamentos mecânicos, as áreas totais cultivadas 

puderam ser aumentadas exponencialmente, o que forneceu a base para um novo mercado de 

ferramentas e equipamentos mecânicos. Devido a isso, novos fabricantes entravam nesse novo 

mercado que se estabelecia, mas que, a princípio, estava composto pelos próprios produtores 

rurais ou então pelos artesãos citadinos, que constantemente inventavam novos instrumentos. 

Entretanto, até o início da primeira metade da década de 1900, inúmeras dessas pequenas 

fábricas de ferramentas e equipamentos mecânicos que haviam sido criadas são extintas por 

conta de um momento de crise, tornando esse, um mercado cada vez mais monopolizado. A 

partir disso, permaneceram aquelas fábricas com as melhores condições para enfrentar esse 

período turbulento, como a John Deere que posteriormente se tornou uma importante empresa 

do setor industrial de ferramentas e equipamentos mecânicos para a agricultura (GOODMAN et. 

al., 2008). 

Nesse sentido, as primeiras medidas foram as trocas das madeiras pelo ferro fundido, mais 

leve, que permitiu criar designs inovadores, variando de acordo com as necessidades práticas 

dos instrumentos. Assim sendo, novos modelos foram criados, resultando durante a década de 

1860, num rearranjo tecnológico. As novas técnicas de fusão do ferro e as redes de comércio 

são as bases da reestruturação, que pôde então com isso, rapidamente, disseminar os novos 

instrumentos que, a principio, estavam restritos às localidades do leste estadunidense – devido 

à ocupação da colonização. Naquele momento, portanto, foram criados, desenvolvidos e 

disseminados inúmeros instrumentos mecânicos com as adaptações à tração animal, como as 

colheitadeiras, os arados, as sementeiras, os rastelos, as ceifadoras, entre inúmeros outros 

(GOODMAN et. al., 2008). Este é o início de uma trajetória tecnológica e que a partir do trecho 

abaixo pode ser acentuada: 

 
O uso de máquinas agrícolas, representadas, em primeiro lugar, pelas semeadeiras e 

colheitadeiras, iniciou uma verdadeira revolução tecnológica na agricultura, porque 

não apenas elas retinham a capacidade de muitos homens trabalhando juntos e ao 

mesmo tempo, como também possibilitavam a incorporação acelerada de fronteiras 

agrícolas, tal como se deu nos Estados Unidos e o cultivo de terras até então 

consideradas inapropriadas, seja pela topografia, seja por suas condições de umidade 
e de friabilidade (SALLES FILHO, 1993, p.6). 

 

Com o desenvolvimento dos motores de combustão, os avanços tecnológicos são contínuos e 

permitem a disseminação de novos instrumentos mecânicos adaptados ao uso de combustíveis 

e, não mais, somente com a tração animal, eliminando assim, gradativamente, o trabalho dos 
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animais enquanto força motriz. Os tratores Fordson foram os pioneiros nesse segmento e 

também os mais vendidos, até 1925, nos Estados Unidos. Mas, estes tratores estavam restritos 

aos trabalhos de araduras do solo, permitindo o modelo Farmall da International Harvester 

assumir os índices de vendas após 1925, devido às suas inovações, condicionado a maiores 

funcionalidades comparado ao modelo da Ford. Posteriormente, o sistema de Ferguson da 

Ford, uma importante inovação para a época, graças a um sistema de controle hidráulico, 

levou novamente a empresa estadunidense ao topo das vendas de tratores, no início da década 

de 1940. Assim, as inovações posteriores a esse modelo são tidas como secundárias, como 

trações nas rodas ou direção hidráulica, como exemplos. Esse curso da trajetória tecnológica 

mecânica leva à reestruturação das dinâmicas de trabalho e, por sua vez, sociais, devido aos 

corolários mencionados, de tempo de trabalho e de intensidade da força motriz humana. 

Houve um aumento expressivo nas taxas de êxodo das áreas rurais, contudo, a apropriação 

mecânica não alterou os ciclos e os ritmos ecossistêmicos (GOODMAN et. al., 2008). Então, 

esse novo modelo de produção ao padronizar os cultivos através do vínculo entre maquinaria 

e técnicas agronômicas cada vez mais sistematizavam a agricultura, levando ao processo que 

é descrito no trecho abaixo por Salles Filho (1993):  

 
A introdução da mecanização, além dos evidentes efeitos sobre o uso de mão de 

obra na agricultura possibilitou uma estandardização da produção até então inédita: 

linhas de plantio e espaçamentos regulares e geométricos, semeadura, tratos 
culturais e colheitas mais precisos, rápidos e também regulares. Esta padronização e 

homogeneização abriram as portas para o emprego em larga escala de fertilizantes 

[...] e para a homogeneização dos cultivares. Para fertilizantes porque permitia uma 

aplicação mais rápida, homogênea e menos trabalhosa; para os cultivares porque, 

por um lado, as máquinas propiciavam organização espacial e com isto uma melhor 

visualização do perfil das lavouras e de suas características morfológicas; por outro 

lado, elas exigiam uniformidade das lavouras para o bom desempenho das funções 

de cultivo e de colheita (p.12). 

 

Como mencionado no trecho acima, essa trajetória tecnológica permitiu o desenvolvimento de 

outras como a agroquímica – corretivos e fertilizantes. Os corretivos dos nutrientes do solo 

durante a década de 1800 e durante décadas ulteriores, eram derivados, sobretudo, de adubos 

de esterco animal. Os animais então, na maioria das propriedades, eram alimentados com as 

tortas de sementes oleaginosas, entretanto, tanto a mão-de-obra como o tempo despendido 

para essa finalidade eram elevados. Assim, as técnicas de adubação foram transformadas 

rapidamente com as novas descobertas das propriedades nutricionais contidas em recursos 

naturais (EHLERS, 1994). A citação abaixo demonstra o início dessas descobertas que serão a 

base para o desenvolvimento e aprimoramento dessa trajetória tecnológica: 
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[...] os princípios estabelecidos por Justus Von Liebig, relativos à identificação de 

elementos inorgânicos fundamentais ao crescimento dos vegetais e à indicação de 

que a indisponibilidade de apenas um destes elementos comprometia todo o 

desenvolvimento da planta, apesar da presença de outros igualmente fundamentais, 

oferecia uma base científica para o posterior uso de fertilizantes, cuja composição 

deveria ser devidamente balanceada para não restringir a atividade fisiológica das 

plantas. Há mesmo autores que consideram este o marco fundamental da agricultura 

moderna, face à transformação que provocou no modo de pensar a agricultura 

(SALLES FILHO, 1993, p.8). 

 

Assim sendo, com os estudos do químico alemão Justus V. Liebig acerca do comportamento 

dos minerais, perante os outros recursos naturais, foi possível formular a teoria denominada 

como Lei do Mínimo. A teoria de Liebig acentua que o crescimento de uma variedade vegetal 

qualquer é condicionado a partir de quantidades mínimas de nutrientes contidas no solo. Com 

isso, esta teoria contribuiu para a disseminação dos adubos minerais, como o Guano do Peru e 

o Salitre do Chile. A Lei do Mínimo, no entanto, é contestada posteriormente a partir dos 

estudos do francês Louis Pasteur acerca das leveduras, permitindo concluir que as matérias 

vivas também são fontes de nutrientes. Durante a década de 1880, foram descobertas as 

capacidades das bactérias e dos fungos enquanto fixadores de nitrogênio (N), este como um 

importante elemento químico para o crescimento das plantas, assim como, o fósforo (P) e o 

potássio (K). Embora a teoria de Liebig fosse contestada, esta teve importância considerável 

para a época em questão, devido aos condicionantes dados à abertura de uma nova forma de 

apropriacionismo industrial, dos fertilizantes artificiais. Aproveitando disso, John Bennett 

Lawes, torna-se um pioneiro, ao investir nesse novo setor da indústria emergente no Reino 

Unido (EHLERS, 1994; GOODMAN et. al., 2008). 

A síntese de amônia foi a técnica que permitiu a artificialização dos fertilizantes e que, então, 

condicionou ao controle desses recursos minerais, a partir da década de 1910. Essa síntese 

tem como base, a princípio, duas técnicas denominadas respectivamente como: arco elétrico e 

cianamida de Frank-Caro. Na década de 1920, a técnica de síntese de Haber-Bosch se torna a 

mais bem-sucedida, condicionando o aumento no consumo dos nutrientes e assim, o aumento 

da fertilidade dos solos. Essa condicionante levou a maiores rendimentos nos cultivos e pôde 

enfim eliminar os sistemas rotacionais que, por sua vez, visam à recuperação nutricional do 

solo. A lacuna deixada com a exclusão dos pousios é tomada, cada vez mais, pelos cultivos 

monocultores comerciais, estes com maiores rentabilidades, e levam ao crescente ciclo pela 

necessidade de maiores níveis nutricionais do solo. Sucessivamente, os nutrientes produzidos 

internamente nas propriedades e derivados dos adubos do esterco dos animais são eliminados, 

enquanto os nutrientes fabricados pelas indústrias assumem gradativamente a funcionalidade 
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de fertilizar os solos e então, consequentemente, fomentam esse novo mercado (EHLERS, 

1994; GOODMAN et. al., 2008).  

Por outro lado, com o término da II Guerra Mundial na década de 1940, partes das tecnologias 

fomentadas ao desenvolvimento da indústria bélica são voltadas a um novo ramo industrial, 

com um intuito de realocar o mercado químico. Com mudanças nas estruturas químicas dos 

componentes das armas de guerra, como os explosivos, foram criados novos materiais 

direcionados para os sistemas de produção agrícola. Inicia-se, com isso, o desenvolvimento de 

produtos pesticidas, como os inseticidas, os herbicidas e os fungicidas, criando uma nova 

trajetória tecnológica.  

Como relata Salles Filho (1993), através da descoberta do ditiocarbamatos na década de 1930, 

foi possível criar produtos e estruturar um comércio de fungicidas, colocando nesse recém-

criado mercado aproximadamente 16 novos produtos, desenvolvidos em sua maioria pela Du 

Pont e pela Rohm and Hass. Mas, é durante a década de 1940 que a indústria de pesticidas é 

realmente estruturada, a partir de produtos inseticidas e herbicidas. Essa trajetória tecnológica 

tem início com as descobertas dos elementos inseticidas contidos nos organoclorados e que se 

tornam as bases dos produtos dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) e hexaclorobenzeno (BHC) 

e dos organofosforados e carbamatos, que são as bases do produto Parathion. Da mesma 

forma os herbicidas partem de descobertas, a partir das análises das atividades fitotóxicas nas 

substâncias controladoras de crescimento das plantas, como o ácido fenoxi-acético, sendo este 

a base dos insumos comerciais 2.4D e 2.4.5T. 

Ainda conforme Salles Filho (1993), o mercado de pesticidas ganha uma dimensão mundial, 

aumentando os retornos financeiros dos fabricantes. Durante a década de 1950, são colocados 

no mercado aproximadamente 140 novos pesticidas e 256 durante a década de 1960, o que 

demonstra o crescente aumento tanto na fabricação como nas vendas e uso, sobretudo, devido 

aos valores acessíveis aos insumos pelos produtores rurais. A venda de pesticidas em todo 

mundo compreendeu aproximadamente 850 milhões de dólares em 1960, 2.700 bilhões em 

1970 e, 11.565 bilhões em 1980, um aumento considerável. Nos Estados Unidos, o mercado 

de pesticidas teve um expressivo incremento financeiro com as vendas de herbicidas, a partir 

da década de 1970 (SALLES FILHO, 1993). Nesse sentido, Albergoni e Pelaez (2007), a partir 
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de Hartnell (1996)
9
 e Joly e Lemarie (2002)

10
 relatam a trajetória da indústria e do mercado de 

agrotóxico, retratada no trecho abaixo:  

 
De 1940 a 1960 a indústria de agrotóxicos passou por sua fase áurea, com o 

desenvolvimento intenso de ingredientes ativos voltados ao aumento da 

produtividade e à melhoria no manejo das plantações, por meio do combate de 

insetos, fungos e ervas-daninhas. Após esse período, iniciou-se a fase intermediária 

da indústria, em que a taxa de introdução de novos ingredientes ativos declinou 

rapidamente. As estratégias concorrenciais começaram então a orientar-se à redução 

de custos e à diferenciação de produtos. A competição de custos favorecia a 

introdução de ingredientes ativos com taxa de dosagem menor, enquanto que a 

diferenciação, por meio de novas formulações e embalagens, conduzia a produtos 

mais fáceis de serem aplicados e menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente 
(p.40). 

 

Com o aumento nos preços dos barris de petróleo – este, como o principal insumo da indústria 

de pesticidas – a lucratividade das empresas declinou, a alternativa é vista com o investimento 

em biotecnologia
11

, como uma oportunidade das empresas se manterem no mercado, a partir 

de produtos complementares aos pesticidas ou então de novos produtos, como as sementes 

(ALBERGONI e PELAEZ, 2007). 

Nota-se que a partir do final do século XIX um amplo processo de invenções, que foram 

transformadas com o tempo em inovações tecnológicas, conforme acentua Salles Filho (1993) 

e que ainda relata que esse processo estava pautado em alterações estruturais profundas como 

os próprios meios de produção. Este autor sublinha que as amplas mudanças nas bases do 

conhecimento colocaram no caminho um novo futuro para os sistemas produtivos, alterando a 

agricultura do século passado, nas quais as inovações técnicas eram cada vez mais presentes, 

mesmo a partir dos setores que não tiveram um vínculo direto com a agricultura, mas que se 

estreitaram nesse curso. Então, “estava, portanto, em conformação, o paradigma tecnológico 

da agricultura moderna, calcado no uso de tratores e implementos, fertilizantes químicos, 

sementes melhoradas e ainda pouco definido, mas já introduzido, o controle químico de 

pragas e doenças” (SALLES FILHO, 1993, p.18). 

Esse processo permitiu constituir uma diversidade de trajetórias tecnológicas, entendidas 

através de uma complementariedade e não de rupturas. Em suma, durante o século passado o 

padrão técnico é aprimorado numa tendência de continuidade com a expansão das trajetórias 
                                                             
9

 HARTNELL, G. The innovation of agrochemicals: regulation and patent protection. Research Policy, v.25, n.3, 
1996. 
10

 JOLY, P. B.; LEMARIE, S. The technological trajectories of the agrochemical industry: change and continuity. 
Science and Public Policy, v.29, n.4, 2002. 
11 Biotecnologia é a alteração genética – modificando ou introduzindo genes – de um organismo vivo a partir de 
uma aplicação tecnológica (ONU, 1992). 
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já consolidadas e com o estabelecimento de novas trajetórias que se somaram. Assim, cada 

vez mais, é constituído um padrão técnico complexo, formado por partes diversas, mas que 

durante esse curso da história são vinculados em maiores ou menores níveis. É formado um 

novo padrão através de elementos históricos e cumulativos estruturado durante as últimas 

décadas e que teve como impulso os novos conhecimentos das ciências sobre os processos 

produtivos. O padrão mencionado, constituído através das trajetórias, deve ser compreendido 

em seus momentos históricos, como resultado dos recursos combinados e condicionados ao 

mesmo direcionamento, entretanto, não estiveram marcados em um mesmo ritmo ou sentido 

(SALLES FILHO, 1993).  

 

1.1.1. Sementes híbridas: um novo caminho à produtividade 

 

A trajetória tecnológica das sementes se tornou possível devido às descobertas acerca da 

hereditariedade de Johann Mendel, na década de 1860, sendo um importante avanço ao 

melhoramento genético vegetal. Então, com os estudos de Mendel foi possível desenvolver 

técnicas de selecionamento de características estimadas como o aumento da produtividade e a 

resistência. Com isso, a indústria pôde se apropriar e iniciar a produção de novas sementes de 

variedades selecionadas e melhoradas. Houve o desenvolvimento das técnicas de hibridação, a 

princípio com distintas variedades de milho e que, rapidamente são disseminadas no território 

estadunidense na área denominada como Corn Belt (EHLERS, 1994). Nesse sentido, cada vez 

mais, as sementes se tornam mercadorias, como é ressaltado no trecho abaixo por Wilkinson e 

Castelli (2000): 

 
Após o surgimento das Leis de Mendel, em 1865, os biólogos passaram de uma fase 

de observação dos seres vivos, a uma fase de compreensão das leis fundamentais da 

hereditariedade e da construção de sua arquitetura (biociências). Isso permitiu 

avanços científicos, especialmente no melhoramento vegetal, que abriram a 

perspectiva de exploração comercial das sementes. Com a transformação da semente 

em mercadoria, um segmento industrial dedicado à produção desse insumo começou 

a se consolidar (p.90). 

 

O curso histórico da semente híbrida, no entanto, é em suma, analisado a partir da descoberta 

da heterose relatada através de Charles Darwin, na década de 1870, demonstrando a qualidade 

das plantas híbridas e assim abrindo ambiente a essa técnica e que teve com isso, um enorme 

direcionamento durante o momento relatado. Nesse mesmo ano, William Beal desenvolveu a 
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denominada técnica do despendoamento, que consiste na retirada do pendão da fêmea, 

responsável pela produção de pólen. Já no início da década de 1900, George Schull demonstra 

que a descendência híbrida das linhas puras obtiveram melhores rendimentos do que as ditas 

estirpes parentais. Esta técnica é considerada como a melhor técnica híbrida para o aumento 

de rendimento, embora houvesse barreiras para os cultivos em escalas comerciais. Na década 

de 1910, os estudos de Donald Jones, cruzando os milhos híbridos de primeira descendência, 

tornaram-se os principais responsáveis por disseminar o milho híbrido em escalas voltadas ao 

comércio (BOGUE, 1983; GOODMAN et. al., 2008). 

Nesse processo, as variedades de milho híbrido envolvem três processos de produção que são 

determinados pela adaptabilidade que possuem em relação ao ecossistema. A princípio ocorre 

o isolamento das linhagens autofecundadas para, posteriormente, serem testadas e analisadas 

acerca dos desempenhos híbridos, sendo ao fim combinadas. Nesse processo são consideradas 

a adaptabilidade quanto à sensibilidade, à temperatura, ao fotoperiodismo e à pluviometria, 

como exemplos. Portanto, o desenvolvimento das variedades de milho híbrido representa de 

forma simplificada o método de inventar variedades (HAYAMI E RUTTAN, 1988). O processo 

descrito até o momento é considerado no trecho abaixo, ressaltando a importância comercial 

do milho híbrido para o período:  

 
[...] a introdução comercial em 1935 foi certamente o principal evento ligado à 

pesquisa e à produção comercial de sementes na primeira metade do presente século. 

Foi esta inovação que permitiu a implantação e o crescimento das grandes empresas 

do ramo, como Funk Seeds, Pioneer e Dekalb. Em dez anos, de 1935 a 44, as 

sementes de milho híbrido alcançaram expressivas vendas da ordem de US$ 70 

milhões. Em 1949 um melhoramento excepcional foi introduzido na produção do 
milho híbrido, as linhagens macho-estéril, que eliminavam, através de uma solução 

genética de incorporação do macho, esterilidade citoplasmática, a etapa do 

despendoamento da planta fêmea [...] tornando assim mais preciso o cruzamento 

entre as linhagens parentais, e dispensando-se o enorme contingente de mão de obra 

necessário àquela operação. Esta inovação chegou em forma comercial em 1958, 

tendo sido generalizada já em 1967(SALLES FILHO, 1993, p.24). 

 

Com os aprimoramentos das ciências e as descobertas das novas técnicas um novo ambiente 

era criado ao sistema produtivo. Com isso, novamente, outra trajetória é vinculada ao padrão 

produtivo, no sentido de complementariedade entre trajetórias tecnológicas que influenciam 

umas às outras, em determinadas medidas, no decorrer desse processo. Em seu conjunto, o 

movimento possibilitou a elaboração de um pacote tecnológico que é disseminado ao mundo 

posteriormente (POSSAS et. al., 1994). No plano teórico, essa disseminação guarda relação 

com as teorias de Schultz (1965), como mencionado anteriormente, tendo como pressuposto o 

fim da pobreza e do atraso rural, caso os fatores tecnológicos modernos fossem incorporados 
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aos sistemas de produção tradicionais (SALLES FILHO, 1993). Esse processo de incorporação 

entre as trajetórias pode ser compreendido de outra forma com o excerto abaixo:  

 
[...] o milho híbrido foi instrumentado na convergência dos setores de equipamento 

agrícola e agroquímico, marcando um novo limiar no processo de apropriação 

industrial. Esta convergência, que recebeu impulso novo advindo das inovações 

genéticas das culturas, estabeleceu o padrão para os “pacotes” tecnológicos 

associados, mais tarde, com a industrialização das operações agrícolas do Terceiro 

Mundo (GOODMAN et. al., 2008, p.38). 
 

Com isso, decorre a conclusão que as trajetórias tecnológicas são constituídas num processo 

de complementariedade e que a evolução delas deram suporte à formação de um novo padrão 

tecnológico difundido entre diversos países (SALLES FILHO, 1993).  

Devido à complementariedade somado ao constante desenvolvimento das ciências e das novas 

tecnologias, houve o crescente aumento nos índices de produtividade agrícola, condicionados 

a cultivos monocultores. Esse processo resulta numa constante substituição dos sistemas 

tradicionais por um sistema hegemônico, dependente de insumos industriais externos, como 

os fertilizantes e pesticidas, mecânicas e as sementes melhoradas (EHLERS, 1994; GOODMAN 

et. al., 2008).   

Portanto, a partir da década de 1960, um novo sistema produtivo é disseminado no mundo, 

condicionando a uma reestruturação técnica e social da agricultura, constituindo esse um 

importante caminho para o aumento da produtividade, como acentuou Schultz (1965). 

 

1.1.2. Revolução Verde: um passo do padrão produtivo 

 

A incorporação dessas novas tecnologias – no Brasil e em outros países em desenvolvimento 

– teve como ponto de destaque os esforços de internacionalização de um padrão tecnológico 

geralmente associado à chamada Revolução Verde. Sendo assim, é possível notar esse aspecto 

a partir do pressuposto apresentado do trecho abaixo: 

 
A Revolução Verde representa um dos principais esforços para internacionalizar o 

processo de apropriacionismo. A realização científica decisiva foi à difusão das 

técnicas de criação de plantas, desenvolvidas na agricultura de clima temperado, 

para o meio ambiente das regiões tropicais e subtropicais (GOODMAN et. al., 2008, 

p.38-39). 
 

A internacionalização dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, contudo, estava baseada 

num discurso social, político, científico e técnico de combate à fome e aumento da segurança 
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alimentar, “apoiada em uma promessa de aumento da oferta de alimentos que proporcionaria 

[...]” (ALBERGONI e PELAEZ, 2007, p.33) e, que assim, levaria a harmonia socioeconômica nas 

áreas subdesenvolvidas, denotando com isso a ideia de resolução dos problemas, com alicerce 

num pressuposto de prosperidade e modernização da sociedade. Nesse sentido, é estabelecida 

uma agenda pública e privada que direciona o caminho ao desenvolvimento da agricultura, 

baseada na incorporação dos insumos industriais. A Revolução Verde, assim, tem como base 

a ciência e a tecnologia – “[...] caracterizada fundamentalmente pela combinação de insumos 

químicos [...], mecânicos [...] e biológicos (sementes geneticamente melhoradas)” (ibid., 

2007, p.34) – como o caminho mais adequado para romper com os limites de produtividade e 

permitindo o crescimento econômico (SHIVA, 1991). 

O símbolo da Revolução Verde é considerado como a internacionalização de um padrão de 

produção, que se torna convencional e hegemônico a partir do início da década de 1960. A 

evidência desse processo é a trajetória tecnológica de melhoramento genético vegetal, 

responsável pelo desenvolvimento das variedades de alto rendimento (VAR) (EHLERS, 1994). 

As novas variedades permitiram aumentar os rendimentos por área cultivada, potencializadas 

com demais tecnologias complementares, como os herbicidas. Assim, um extenso mecanismo 

de “utilização de cultivares resistentes aos herbicidas vem sendo feita extensivamente durante 

as últimas cinco décadas [...]” (MONQUERO, 2005, p.521). A partir disso pode-se entender, em 

suma, que a Revolução Verde: 

[...] envolveu o uso de sementes de VAR, principalmente trigo e arroz, bem como a 

adoção de um pacote moderno de ferramentas e práticas que envolvem produtos 

químicos agrícolas, tratores, água controlada, debulhadoras mecânicas, bombas 

elétricas e diesel, e assim por diante. Essas mudanças foram instituídas no lugar de 

práticas agrícolas tradicionais, que envolve o uso de sementes cuja composição 

genética recorre há milhares de anos [...] (PARAYIL, 2003, p.975).  

 

Esse processo de uma trajetória tecnológica pautada numa internacionalização foi fortemente 

impulsionado pelos governos nacionais e pelo engajamento das empresas multinacionais e por 

instituições internacionais: a Rockefeller Foundation, a Ford Foundation, o Banco Mundial e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) (EHLERS, 1994). Através de um amplo 

investimento foram estruturados os institutos e os centros de desenvolvimento e pesquisas em 

ciência e tecnologia em países em desenvolvimento econômico localizados em áreas tropicais. 

Borges Filho (2005) acentua que esses institutos internacionais – década de 1960 – emergem 

como uma disseminação do modelo de Schultz, “considerado a maneira mais eficiente de 

organizar a capacidade científica de modo a gerar mudança técnica na agricultura dos países 
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em desenvolvimento” (p.84). Assim, o excerto abaixo acentua o objetivo desse processo e seu 

efeito:  

 

Os institutos do sistema internacional de pesquisa agrícola foram desenvolvidos para 

possibilitar a transferência de tecnologias agrícolas da zona temperada para a 

tropical, bem como entre os países da zona tropical, através do desenvolvimento de 

pacotes tecnológicos aproveitáveis em regiões com características naturais 
semelhantes. No entanto, [...], a importação da tecnologia dos países desenvolvidos 

fez com que os impactos ambientais nos trópicos fossem mais graves do que nas 

regiões de clima temperado (BORGES FILHO, 2005, p.84). 

 

Sendo assim, durante a década de 1960, é estabelecido um centro de pesquisa no México, por 

meio do acordo do governo mexicano e da Rockefeller Foundation, chamado de International 

Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), e nas Filipinas, um instituto de pesquisa 

intitulado de International Rice Research Institute (IRRI). As pesquisas derivadas dessas duas 

instituições permitiram um crescente aumento na produção agrícola desses países – de trigo, 

de milho e de arroz – e que rapidamente foram espalhadas para outros países, como símbolo 

de milagre produtivo. O envolvimento estadunidense conforme Perkins (1997) é atrelado aos 

esforços da Guerra Fria, permitindo através do financiamento do melhoramento tecer uma 

estrutura de controle. Posteriormente, a Rockefeller Foundation em parceria com a Ford 

Foundation investiram recursos em mais dois institutos, na Colômbia e na Nigéria, o 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT) e o International Institute of Tropical 

Agriculture (IITA), respectivamente. Em 1971 é então estabelecido, por intermédio de Robert 

McNamara – presidente do Banco Mundial – o Consultative Group for International 

Agricultural Research (CGIAR), como forma de financiamento das instituições internacionais 

de pesquisa agrícola (SHIVA, 1991). Em 2014, o CGIAR financiou 15 instituições de pesquisa 

internacionais, destinando US$555 milhões recebidos de contribuições, dos quais se destacam 

os US$132.1 milhões do governo estadunidense, US$87.3 milhões do governo britânico, 

US$74 milhões da Fundação Bill e Melinda Gates, US$47 milhões do Banco Mundial, 

US$41.4 milhões do governo holandês e o restante de demais Estados nacionais de diferentes 

continentes
12

. Abaixo estão listadas todas as instituições internacionais de pesquisa, a partir da 

ordem de fundação, que compõe o consórcio do CGIAR, beneficiárias das verbas referidas: 

 

 International Rice Research Institute (IRRI) [1960] 

 International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) [1966] 

                                                             
12 Disponível em: http://www.cgiar.org/. Acessado em: 08/02/2015 

http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-rice-research-institute-irri/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-maize-and-wheat-improvement-center-cimmyt/
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 International Center for Tropical Agriculture (CIAT) [1967] 

 International Institute of Tropical Agriculture (IITA) [1967] 

 AfricaRice [1971] 

 International Potato Center (CIP) [1971] 

 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) [1972] 

 Bioversity International [1974] 

 WorldFish [1975] 

 International Food Policy Research Institute (IFPRI) [1975] 

 International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) [1977] 

 World Agroforestry Centre (ICRAF) [1978] 

 International Water Management Institute (IWMI) [1985] 

 Center for International Forestry Research (CIFOR) [1993] 

 International Livestock Research Institute (ILRI) [1994] 

 

A pesquisa agropecuária brasileira é influenciada através desse momento internacional, o que 

culminou em incentivos estatais, sobretudo, a partir da fundação da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 1973
13

, consolidando a pesquisa agropecuária no país. 

Na avaliação de Borges Filho (2005) o início do processo de consolidação, no entanto, é 

anterior a Embrapa e se dá com o estabelecimento do Centro Nacional de Ensino e Pesquisa 

Agropecuária (CNEPA), ao fim da década de 1930. Esse centro é considerado como marco da 

intervenção estatal voltada às pesquisas científicas na área agropecuária. E, então, nas décadas 

seguintes – a política econômica de industrialização e a baixa da produtividade – o Estado 

investe numa política de modernização da agricultura defendendo um processo de “[...] uso 

intensivo de insumos [...] e sem a necessidade de reformas de estrutura” (BORGES FILHO, 

2005, p.94), o que condiciona à denominada: “modernização conservadora”
14

. Esse processo 

permitiu a reestruturação da pesquisa pública nacional, que é elevada a uma necessidade de 

aprofundamento dos estudos agropecuários e que se volta ao aumento da produtividade, onde, 

assim então, “[...] o papel da ciência e da tecnologia no aumento da produtividade agrícola 

tornou-se uma das preocupações centrais do então Ministro da Agricultura, Luís Cirne Lima” 

(Ibid., p.96).  

                                                             
13

 A pesquisa agropecuária brasileira é anterior a isso. Assim, esse processo está divido em três momentos: de 
1800 a 1908, precursor; 1909 a 1937, implantação; e 1938 a 1972, consolidação (ALVES, 1985 apud BORGES FILHO, 
2005). 
14 Processo descrito por Martine (1990).  

http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-center-for-tropical-agriculture-ciat/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-institute-of-tropical-agriculture-iita/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/africarice/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-potato-center-cip/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-crops-research-institute-for-the-semi-arid-tropics-icrisat/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/bioversity-international/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/worldfish/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-food-policy-research-institute-ifpri/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-center-for-agricultural-research-in-the-dry-areas-icarda/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/world-agroforestry-centre/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-water-management-institute-iwmi/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/center-for-international-forestry-research-cifor/
http://www.cgiar.org/cgiar-consortium/research-centers/international-livestock-research-institute-ilri/
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A Embrapa, portanto, é institucionalizada como uma empresa do setor público e com relativa 

autonomia jurídica e administrativa, cumprindo com as demandas da agropecuária do país 

permitindo assim, um avanço na modernização do processo de produção agrícola. Com isso, a 

sua fundação pôde centralizar a política tecnológica definindo uma trajetória nacional de 

pesquisa. Assim, nesse caso, esta empresa se assemelha com as instituições internacionais de 

pesquisa agrícola, o que condicionou a um vínculo de trocas entre instituições, em relação aos 

materiais genéticos (BORGES FILHO, 2005).  

Nesse cenário, nota-se que foi articulado todo um ambiente que permitiu o desenvolvimento 

de determinadas trajetórias tecnológicas, sobretudo, em um momento em que a trajetória do 

melhoramento genético é enfim acentuada. A partir dessa perspectiva, pode-se entender como 

decorrência desses fatores não uma continuidade ou ruptura, mas uma complementariedade 

entre trajetórias tecnológicas, como mencionado. Tais trajetórias tecnológicas, diante disso, 

envolvem distintos âmbitos (mecânico, químico, biológico, pesquisa, educação, movimentos 

sociais, etc.) e que são determinadas nos mais diversos contextos e ambientes históricos 

como: os sociais, os políticos, os econômicos, etc., mas que, num determinado momento, se 

inter-relacionaram (e continuam). Sendo assim, o regime tecnológico
15

 envolve uma imensa 

complexidade que se estabelece a montante e a jusante dos processos de produção. E que, em 

muitos casos, os direcionamentos das trajetórias são dados através do que é denominado como 

áreas-problema. Isto é, no momento em que é consolidado um ou então vários problemas, são 

criadas medidas solucionáveis e que, nesse caso, estariam pautadas em novas técnicas com o 

intuito de um controle (POSSAS et. al., 1994). No trecho abaixo é possível esclarecer o que foi 

mencionado até então, a partir de Borges Filho (2005) baseado em Possas et. al. (1994): 

 
[...] a emergência de tais áreas-problema na produção, com as respectivas soluções, 

guiaram o curso das trajetórias tecnológicas da agricultura moderna. Em outras 
palavras, na formação do padrão tecnológico atual foram estabelecidos paradigmas 

tecnológicos e desenvolvidas trajetórias tecnológicas que passaram, em algum 

momento, pela competição com outras tecnologias possíveis e com aquelas 

prevalecentes à época (p.28). 

 

Essa manifestação da convencionalização do sistema produtivo, por meio do desenvolvimento 

das distintas trajetórias tecnológicas, como descrito até então, pode objetivamente ser captada 

através do que Salles Filho (1993) acentua no trecho abaixo: 

                                                             
15 Entende-se que o termo regime tecnológico para Possas et. al. (1994) é compreendido como o processo que 
vincula as distintas trajetórias tecnológicas, como tem sido descrito até então, e que se torna um padrão.  
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O entorno deste padrão, que hoje é apresentado de forma clara e até "natural", pelo 

fato de parecerem tão óbvias necessidades de uso de fertilizantes, de pesticidas 

químicos, de sementes melhoradas, de tratores, etc., não deve ser avaliado como o 

resultado inexorável do desenvolvimento das forças produtivas no campo, ou da 

evolução da combinação de preços relativos dos fatores de produção. Ele é um 

processo de desenvolvimento tecnológico cujas origens, desdobramentos, caminhos, 

estímulos e obstáculos só podem ser entendidos à luz dos momentos histórico em 

que se deram. O padrão tecnológico moderno é o resultado de uma combinação, no 

tempo, de diferentes trajetórias tecnológicas, que apresentaram elementos 

convergentes fortes, mas que não estavam previamente identificadas, nem tampouco 

evoluíram à mesma época, com o mesmo ritmo e a mesma direção. Destarte, a ideia 
de padrão tem aqui uma conotação de um conjunto mais ou menos coerente, mas 

não intencional, constituído por partes cuja concepção não estava baseada na 

projeção deste todo, como hoje o conhecemos (p.35). 

 

Cabe acentuar ainda que as trajetórias tecnológicas não cessam com a internacionalização da 

Revolução Verde devido ao fato de serem distintas e, como mencionado, não são uma ruptura 

ou uma continuidade, mas uma complementariedade. Nesse sentido determinadas trajetórias 

irão mais adiante que outras a partir do desenvolvimento tanto tecnológico como científico
16

. 

As sementes nesse contexto da Revolução Verde obtiveram um importante aprimoramento a 

partir dos centros de pesquisas internacionais, sobretudo. Cabe com isso apontar determinados 

elementos que permitem ratificar esse processo, em que as sementes são uma das ferramentas 

dos pacotes tecnológicos onde há uma complementariedade entre as trajetórias.  

Como acentua Perkins (1997), a Revolução Verde coordenou várias técnicas complementares, 

que somadas permitiram o aumento dos rendimentos. As técnicas foram adotadas devido a um 

viés de aumento do controle sobre as práticas por parte dos produtores, permitindo diminuir o 

trabalho e aumentar a produtividade. O autor sublinha, no entanto, que o envolvimento das 

empresas multinacionais é posterior às iniciativas de alto rendimento, mas fomentadas por tais 

empresas num momento ulterior, tornando esse processo revolucionário como um fenômeno 

mundial, retratado por este autor como importante
17

, mas salienta que este é um debate.  

 

1.1.3. Revolução Genética: dois passos do padrão produtivo 

 

Através do conhecimento obtido com os estudos de Mendel e Darwin, somados à descoberta 

da dupla hélice de DNA por James Watson e Francis Crick, em 1953, assim como a técnica de 

                                                             
16

 Parayl (2003) ressalta que a mudança tecnológica [dando suporte às trajetórias] é um processo que envolve 
inúmeros agentes sociais com distintos vínculos de poder.  
17 Perkins (1997) reitera que as políticas da Revolução Verde não foram destinadas exclusivamente ao combate 
da fome e, que, o crescimento da população mundial levaria ao aumento das áreas produtivas e que as práticas 
tradicionais não seriam satisfatórias. 
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DNA recombinante de Stanley Cohen e Herbert Boyer, em 1973, houve a possibilidade das 

transferências de genes entre organismos vivos diferentes, o que permitiu o desenvolvimento 

das novas técnicas de melhoramento genético vegetal (PARAYL, 2003; ALBERGONI e PELAEZ, 

2007).  

Conforme Albergoni e Pelaez (2007) tais técnicas representam um importante aprimoramento 

para o melhoramento genético das sementes comparado com as técnicas convencionais. Como 

acentuam esses autores, enquanto as técnicas convencionais consistem no selecionamento das 

melhoras variedades através do cruzamento sexual, a transgenia permite a inserção dos genes 

com características desejáveis sem a necessidade do cruzamento sexual.  

Enquanto a Revolução Verde durou aproximadamente três décadas, num intenso processo de 

transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento e, sendo compreendida como uma 

revolução voltada para o aumento da produtividade agrícola com um importante suporte em 

recursos institucionais de ensino e de pesquisa, “a Revolução Genética se refere ao processo 

de um intenso conhecimento inovativo e que tem um lugar no mundo industrializado, cujo 

impacto terá enormes implicações na tecnologia agrícola e na segurança alimentar [...]” num 

futuro próximo (PARAYL, 2003, p.974). Esse novo processo revolucionário está moldado por 

domínios privados do mercado internacional, pautados pelas incessantes dinâmicas de busca 

de lucros, com uma constante “tendência para privatizar os meios e as fontes de produção de 

conhecimento [...] através da propriedade intelectual” (Ibid.) e, como mencionado, teve início 

com a técnica de DNA recombinante.  

O impulso à biotecnologia se dá durante a década de 1980, com investimentos das empresas 

multinacionais em pesquisas de desenvolvimento dos cultivos transgênicos
18

. Já naquele 

momento existia o debate devido à procedência dos genes e a complementaridade tecnológica 

decorrente, como o aumento no consumo de agrotóxicos e fertilizantes. Muitos dos países em 

desenvolvimento econômico recorrem a essas variedades, tornando os corolários ambientais 

um plano distante, em virtude da preocupação com o crescimento econômico e dos interesses 

privados (PARAYL, 2003).  

A técnica de DNA recombinante permitiu atravessar barreiras naturais, levando a um intenso 

aumento da produtividade de determinadas culturas comerciais, como a soja, o milho e o 

                                                             
18 “A engenharia genética é mecanismo controlado que envolve precisão e rigor, enquanto o melhoramento 
vegetal tradicional envolve a tentativa e o erro e que pode envolver a transferência de genes indesejados para 
o organismo hospedeiro” (NIELSON et. al., 2001 apud PARAYL, 2003, p.981).  
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algodão (ALBERGONI e PELAEZ, 2007). Em outros termos, as biotecnologias podem ser 

entendidas como técnicas que permitem alterar estruturas dos organismos vivos, por meio de 

métodos e de processos biológicos, químicos ou genéticos. Nesse sentido, estão presentes 

desde o início de inúmeras sociedades através das atividades de fermentação dos vinhos, dos 

queijos e das leveduras, como exemplo. A biotecnologia assume assim, um sentido científico 

atualmente que a coloca em um âmbito moderno diferenciando-a desses processos descritos e 

que é iniciado com técnicas do DNA recombinante (SORJ et. al., 1984; SOUSA SILVA, 1990).  

Na literatura existe uma divisão entre a biotecnologia tradicional e a moderna, uma vez que a 

sociedade sempre buscou alterar os processos naturais. Assim, no enxerto abaixo é possível 

compreender essa divisão de uma forma clara, a partir de Sousa Silva (1990) baseado em 

Baltimore (1982)
19

:   

 
A velha biotecnologia manipulou principalmente micro-organismos ou órgãos 
reprodutores de plantas, e seleção foi a maior força por trás da produção de 

características desejadas. A nova biotecnologia usa conhecimento sobre o interior 

das células para dirigir e manipular os produtos que elas fazem (p.103).  

 

Apesar dos inúmeros conceitos apresentados acerca da biotecnologia, pautado por um conflito 

de interesse tanto econômico como político (SOUSA SILVA, 1990), pode-se compreender que a 

biotecnologia representa um conjunto heterogêneo de técnicas de bases biológicas e que, num 

âmbito moderno, expressam novos elementos produtivos a partir de recursos informacionais 

dos organismos vivos. Sendo assim, é possível dividir as técnicas em três níveis tecnológicos: 

os tradicionais, os intermediários e de fronteiras, nos quais estes dois últimos representam os 

aspectos de uma nova biotecnologia, compreendida como moderna (SALLES FILHO, 1986; 

1993).  

Um importante mercado reestruturado pelas biotecnologias é o de sementes a partir do avanço 

nas pesquisas e na produção de OGMs. Esse processo está baseado na capacidade de alterar as 

bases produtivas existentes em distintos âmbitos e foi iniciado na década de 1970, período em 

que as empresas sementeiras são reestruturadas num vínculo com os demais setores. Contudo, 

dois caminhos são acentuados nesse desenvolvimento: aquele que é voltado às oportunidades 

em inúmeras escalas desse processo e aquele que acentua os impactos sobre o ambiente rural 

(SALLES FILHO, 1993; PELAEZ e SCHMIDT, 2000). 

                                                             
19

 BALTIMORE, D. Priorities in biotechnology. In National Research Council. Priorities in biotechnology research 
for international  development. Proceedings of a Workshop held in Berkeley Springs, West Virginia, 1982. 
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A partir desses desenvolvimentos uma nova marca é acentuada ao sistema produtivo agrícola 

e que tem como início os experimentos com os tomates em 1986, nos Estados Unidos. Na 

década de 1990 uma nova variedade de tomate é constituída e direcionada ao mercado com o 

nome de Tomate Flavr Savr, tendo como característica o controle do período de maturidade. 

A década mencionada foi marcada por um intenso processo de desenvolvimento de produtos a 

partir dos OGMs. A tabela abaixo demonstra os principais produtos OGMs aprovados nos 

Estados Unidos durante a década de 1990 que, por sua vez, foram disseminados amplamente 

em países com potenciais produtivos. No fim da década a área cultivada com OGM no mundo 

era de aproximadamente 30 milhões de hectares, dos quais, três quartos dessa área eram nos 

Estados Unidos. Portanto, é a partir da década de 1990 que os aprimoramentos dos OGMs são 

incentivados, como apresentado na tabela abaixo que, em um período de somente três anos, 

foram criados 12 novos produtos. A técnica de biotecnologia aplicada à agricultura se torna 

um importante setor de investimento, permitindo um crescente aumento em pesquisa e 

desenvolvimento. Muitas empresas que tradicionalmente estavam vinculadas a outros setores, 

consideraram os benefícios econômicos dos investimentos encaminhados a esse novo setor 

(PELAEZ e SCHMIDT, 2000; SILVEIRA, BORGES e BUAINAIN, 2005).  

 

Tabela 1 - Principais produtos GMs 

Variedades Empresas Nome Ano 

Tomate Calgene Flavr Savr 1994 

Milho Mycogen Nature Gard 1995 

Milho Sandoz – Northrup - 1995 

Algodão Calgene - Rhône Poulenc Bxn Cotton 1995 

Algodão Monsanto Bollgard 1995 

Batata Monsanto New Leaf 1995 

Soja Monsanto Roundup Ready 1995 

Tomate DNA Plant Technology Endless Summer 1995 

Tomate Monsanto - 1995 

Tomate Zeneca - Peto Seed - 1995 

Tomate Agritopa - 1996 

Algodão Monsanto Roundup Ready 1996 

Fonte: Pelaez e Schmidt (2000) 

 

Acentua-se que a estadunidense Monsanto é pioneira no mercado de OGM ao desenvolver as 

novas variedades resistentes ao herbicida Roundup Ready, período em que a empresa aumenta 
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os investimentos em novas pesquisas e abre novos canais internacionais de comércio, durante 

a década de 1990 (PELAEZ e SCHMIDT, 2000).  

Assim então, o novo padrão que estava sendo formado possuía elementos de continuidade e 

de descontinuidade em relação ao padrão característico da Revolução Verde. Como ressalta 

Parayl (2003), a Revolução Verde e a Revolução Genética são trajetórias diferentes, devido 

aos contextos sociais, políticos e econômicos em que se estabeleceram serem distintos. Nesse 

sentido, Albergoni e Pelaez (2007) destacam que: 

 
Apesar das promessas daí advindas de redução do uso intensivo de agrotóxicos, que 
marca o modelo de produção da Revolução Verde, a trajetória adotada pelas 

empresas tem privilegiado o desenvolvimento de sementes resistentes a esses 

produtos, com o respectivo aumento de seu consumo, corroborando a continuidade 

do paradigma já instalado. Ou seja, a biotecnologia não representaria ainda um fator-

chave capaz de substituir o anterior (insumos químicos), mas sim uma técnica 

complementar capaz de garantir a continuidade do modelo de produção já instalado. 

A adoção desse tipo de trajetória tecnológica é coerente com as estratégias das 

referidas empresas de valorização de seus principais ativos: os produtos agrotóxicos. 

Tais estratégias podem, por um lado, indicar uma fase pré-paradigmática de 

transição, na qual as empresas ainda procuram esgotar as possibilidades comerciais 

de seus antigos investimentos e na qual o estado-da-arte do novo modelo ainda não 

oferece as alternativas de produção prometidas. Por outro lado, tais estratégias 
podem levar à retomada do ciclo anterior de expansão das empresas, reforçando 

assim as características estruturais de produção e de apropriação da Revolução 

Verde (p.49-50). 

 

Para o entendimento de aspectos importantes desse novo padrão, os próximos itens descrevem 

desenvolvimento recente desse novo mercado de sementes GM assim como o novo ambiente 

institucional em que se deu o estabelecimento desse novo modelo. O intuito em acentuar esse 

processo está em compreender a existência de elementos distintos em relação aos inúmeros 

investimentos destinados à produção de sementes GM e crioulas.  

 

1.1.4. O mercado de sementes 

 

Nos Estados Unidos, o início do mercado de sementes é marcado a partir de acessos gratuitos 

de sementes aos agricultores e que, assim, iniciaram o processo de selecionamento e produção 

próprios, posteriormente comercializados. Com isso, onde antes as sementes eram entendidas 

como acervos comunitários e simbólicos, tornaram-se recursos mercantis. Na década de 1880 

foi criada nos Estados Unidos a American Seed Trade Association com o intuito de vincular 

as empresas sementeiras estadunidenses e entre os caminhos fomentados acentuam-se o fim 

das sementes doadas e o reconhecimento da propriedade intelectual como forma de incentivo 

ao mercado sementeiro. Nesse país o mercado de sementes foi articulado em ambientes nos 
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quais o Estado atua principalmente nos reconhecimentos da propriedade intelectual
20

. Sendo 

assim, no início do século passado, os mercados de sementes estavam em formação, nos 

quais, os processos de apropriações inovativas ainda eram processos incipientes (CARVALHO, 

1997; WILKINSON e CASTELLI, 2000; CARVALHO e PESSANHA, 2001). 

Com a produção de sementes de milho híbrido na década de 1930, nos Estados Unidos, houve 

um importante avanço no mercado sementeiro, permitindo uma apropriação privada e abrindo 

caminho para a expansão desse setor de produção e com isso, determinando uma separação 

entre os produtores de sementes e os agricultores. Assim, cada vez mais, as pesquisas foram 

fomentadas, o que permitiu um processo inovativo, com novos produtos e muita publicidade, 

constituindo um caráter de oligopólio, nas quais aquelas empresas sementeiras puderam 

controlar as estruturas relevantes de mercado. No decorrer das décadas de 1950 e 1960, com 

os novos estudos internacionais de melhoramento, novas variedades de alto rendimento são 

estabelecidas e então, a necessidade de leis de propriedade intelectual, contribuindo para os 

direitos dos obtentores. São analisados dois momentos da indústria de sementes: um limitado 

aos mercados locais com técnicas híbridas, entre 1930 e 1960 e um de aumento dos mercados 

com novas técnicas e ciências, disseminando-o durante a década de 1960 e com a necessidade 

de novas leis. Na década de 1970 a indústria sementeira é reestruturada devido às compras das 

empresas de sementes por empresas dos setores fármacos e químicos, levando ao 

desenvolvimento de produtos complementares, como as sementes e pesticidas (CARVALHO, 

1997; WILKINSON e CASTELLI, 2000; CARVALHO e PESSANHA, 2001; SILVEIRA, BORGES e 

BUAINAIN, 2005).  

Com o desenvolvimento da ciência e por sua vez, das novas técnicas, houve o direcionamento 

da indústria a uma nova forma de apropriação e a um novo futuro para a agricultura. Com tais 

técnicas é possível cultivar variedades adaptadas a inúmeros ambientes e adversidades e que 

reestruturou diversos âmbitos, dos produtivos aos comerciais. Como mencionado, quanto aos 

âmbitos institucionais houve um importante processo de compras empresariais aumentando os 

mercados, um processo marcado com o desenvolvimento das variedades melhoradas e 

resistentes aos pesticidas patenteados como o Roundup Ready, da Monsanto. Nota-se assim, 

um processo semelhante à dependência dos pacotes tecnológicos; entretanto, a dependência é 

deslocada aos insumos com propriedade intelectual. Então, o desenvolvimento inovativo é 

constituído pelas empresas com capacidade de investimento, aumentando a concentração e 

                                                             
20 Em 1930 é criada nos Estados Unidos a Plant Patent Act (PPA) como um importante instrumento, entretanto, 
excluía determinadas culturas comerciais (CARVALHO, 1997). 
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criando importantes corporações internacionais. Com isso, o controle tecnológico se torna 

ponto central nas arenas políticas e econômicas internacionais, o que envolve tanto o acesso 

aos recursos de biodiversidade como os mecanismos de proteção intelectual (GOODMAN et. 

al., 2008; ZUCOLOTO e FREITAS, 2013). O gráfico abaixo acentua esse processo, demonstrando 

que somente três empresas dominam mais da metade do mercado de sementes do mundo na 

atualidade – a Monsanto, a Dupont e a Syngenta – processo iniciado em décadas anteriores a 

partir das referidas fusões, acentuadas durante a década de 1990.  

 

Gráfico 1 - Concentração do mercado de sementes no mundo 

 

Fonte: Elaboração própria (Etc. Group, 2013)
21

 

 

Na década de 1990, ocorreram as maiores alterações nos quadros de fusões dessas empresas. 

Abaixo são acentuadas as aquisições e fusões da empresa estadunidense Monsanto, durante a 

década de 1990, o que a permitiu consolidar-se como uma das maiores empresas produtoras 

de sementes no mundo. Salles Filho (1993), nesse sentido, reitera que as fusões ou aquisições 

entre as empresas foram consolidadas por fatores variáveis, descrito com o intuito de diminuir 

a concorrência ou então de aumentar as capacidades internas, como exemplo. No início os 

                                                             
21 Disponível em: https://www.etcgroup.org. Acessado em: 17/03/2015. 
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direcionamentos eram dados às aquisições, devido ao aumento da apropriabilidade e então dos 

retornos financeiros. Assim, as formas atuantes das empresas estavam vinculadas às fusões e 

às aquisições, assim como aos investimentos diretos em pesquisas normalmente atrelados aos 

acordos com outras empresas, universidades e/ou institutos, estabelecendo um novo momento 

ao desenvolvimento dessas indústrias. Santos (2013) acentua que houve no Brasil durante os 

últimos anos um crescente processo nos números das fusões e das aquisições, por meio das 

empresas multinacionais estadunidenses e europeias, como demonstrado abaixo: 

 

Figura 1 - Fusões e aquisições da indústria de sementes no Brasil 

 

Fonte: Santos (2013) 

 

Além da importância crescente do setor privado no mercado de sementes, Reis (2012) destaca 

a importância das IPPs nacionais e acentua que estas estão vinculadas ao Sistema Nacional de 

Pesquisa Agropecuária (SNPA). Salles Filho (1993) acentua três variáveis que condicionam o 

processo evolutivo do desenvolvimento da biotecnologia, em nível internacional. A primeira é 

referente aos recursos da ciência e técnicos, fundamentais a esse desenvolvimento por serem o 

alicerce do processo. A próxima condicionante são as estruturas de mercado em dois vieses: 
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setorial e intersetorial, devido à importância do processo inovativo e ao envolvimento dos 

demais setores industriais. A terceira refere-se aos elementos institucionais, como é o caso da 

propriedade intelectual. Entretanto, a indústria de semente no Brasil tem um elevado número 

de empresas produtoras, mas, em relação aos números das atividades de desenvolvimento e 

pesquisa, o mercado conta somente com determinadas empresas – sendo este um padrão 

estabelecido no mundo através das novas fusões. Assim, os principais meios concorrenciais 

são as buscas pelos novos produtos, com maiores índices de produtividade, que demanda por 

mais investimento. Com isso, notam-se três estruturas de mercado pautadas em investimentos 

técnicos e institucionais: o mercado híbrido de cultivo extensivo, o mercado de variedades 

extensivas e o mercado de verduras e que são mercados distintos para a indústria de sementes 

(WILKINSON e CASTELLI, 2000).  

Como ocorreu no mercado internacional, o mercado brasileiro de sementes, a partir da década 

de 1990, foi reestruturado com um processo de internacionalização. O fortalecimento desse 

processo é constituído no fim da década de 2000 e início da década de 2010, com os marcos e 

leis nacionais e o desenvolvimento das novas variedades GM levando o mercado de sementes 

do Brasil a uma reestruturação e a uma nova dinâmica (REIS, 2012; SPRENGER, 2015).  

 

1.1.5. O cultivo de variedades GM 

 

A forma como o sistema produtivo evoluiu a semente torna-se um recurso fundamental desse 

processo, como um aporte de novas técnicas a partir dos cruzamentos convencionais ou então 

das modernas técnicas de melhoramento, elevando a produtividade e adaptando-as as distintas 

adversidades de forma a adequá-las aos mercados (AVIANI, 2014). Sendo assim, o cultivo GM 

teve um aumento crescente desde a década de 1990 no mundo, somando 181,5 milhões de 

hectares cultivados em 28 países em 2014, o que representou um aumento de 6,3 milhões de 

hectares comparado com o ano anterior. Quanto às áreas cultivadas por continente, as somas 

dos cultivos na América do Norte e América Latina representam 87%, enquanto que a Ásia e 

Oceania 11% e África e Europa 2% (JAMES, 2014). No Gráfico abaixo é possível analisar o 

aumento da área de cultivo GM em milhões de hectares durante as duas últimas décadas no 

mundo. 
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Gráfico 2 - Cultivo de OGM no mundo 

 

* Números aproximados 

Fonte: Elaboração própria (James, 2011; 2014) 

 

Em 2014, aproximadamente 18 milhões de produtores cultivaram variedades GM nos quais, 

16,9 milhões em países em desenvolvimento, na soma das áreas cultivadas no período entre o 

ano de 1996 e 2014; no mundo, foram cultivos 1,78 bilhões de hectares. Em tais números são 

acentuadas quatro principais culturas de commodities, analisadas no gráfico abaixo. As somas 

dos valores nos mercados de GM representam US$15.7 bilhões em 2014, sendo US$ 11,3 

bilhões dos países industrializados e US$4.4 bilhões nos países em desenvolvimento. Os 

resultados do mercado são interessantes porque mais da metade dos cultivos foram dados em 

países em desenvolvimento, 53% da área em 20 países dos 28 países produtores de cultivos 

GM
22

.  

 

                                                             
22 Números retirados do Isaaa (2015).  
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Gráfico 3 - Área em % dos principais cultivos GM em 2014 

 

Fonte: Isaaa (2015) 

 

Sendo assim, a área de cultivos GM tem crescido em todos os continentes, acima de tudo na 

América Latina e na América do Norte. Um dos fatores vinculados a esse aumento em área 

são as novas variedades e os novos produtos colocados nos mercados mundiais, permitindo 

maiores resistências e tolerâncias aos herbicidas e pesticidas. Atualmente, estão cadastrados 

ao todo, 29 produtos GM em 40 países, nos quais, contém inúmeras variedades. Abaixo são 

destacados todos os produtos cadastrados (ISAAA GM APPROVAL DATABASE, s.d.). 

 

Tabela 2 - Produtos GMs cadastrados 

   

Alfafa Maça  Canola Argentina 

Algodão  Creeping Bentgrass* Berinjela 

Ameixa  Canola Polonesa Poplar* 

Batata Arroz Rosa 

Cana-de-Açúcar Pimentão Tabaco 

Eucalipto Linho Milho 

Feijão Cravo  Chicória 

Melão Mamão  Petúnia 

Soja Abobrinha  Açúcar de Beterraba 

Tomate Trigo  

Fonte: Isaaa Gm approval database (s.d.). 
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http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=28&Crop=Apple
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=2&Crop=Argentine%20Canola
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=7&Crop=Cotton
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=8&Crop=Creeping%20Bentgrass
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=29&Crop=Eggplant
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=13&Crop=Plum
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=14&Crop=Polish%20canola
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=15&Crop=Poplar
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=16&Crop=Potato
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=17&Crop=Rice
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=18&Crop=Rose
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=27&Crop=Sugarcane
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=22&Crop=Sweet%20pepper
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=23&Crop=Tobacco
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=30&Crop=Eucalyptus
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=9&Crop=Flax
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=6&Crop=Maize
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=3&Crop=Bean
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=4&Crop=Carnation
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=5&Crop=Chicory
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=10&Crop=Melon
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=11&Crop=Papaya
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=12&Crop=Petunia
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=19&Crop=Soybean
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=20&Crop=Squash
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=21&Crop=Sugar%20Beet
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=24&Crop=Tomato
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=25&Crop=Wheat
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Conforme a CTNBio (2015) o Brasil tem cadastrado comercialmente cinco desses produtos, 

com inúmeros eventos (que são as modificações genéticas). O produto com o maior número 

de eventos é o milho com 28, representando mais da metade do próximo produto; o algodão 

com 12; e posteriormente, a soja com seis; e o feijão e o eucalipto com um evento cada. 

Nesses três primeiros produtos a característica se volta à resistência a insetos e a tolerância 

aos herbicidas na maioria das sementes GM e no caso do feijão, a característica da semente de 

nome comercial Embrapa 5.1 é a resistência ao vírus do mosaico dourado; do eucalipto, sem 

nome comercial até então, o intuito é o aumento volumétrico da madeira. Quanto às empresas 

requerentes, são somente oito, confirmando um monopólio desse setor que conta com 48 

eventos de cinco produtos cadastrados no Brasil. A Embrapa, a partir das pesquisas com soja 

e feijão GM, resistentes a herbicida e ao vírus do mosaico, aumentou a importância em 

pesquisa de cultivos GM no mundo. Segundo Fuck (2009), a Embrapa tem um papel ativo e 

se tornou uma referência em pesquisas acerca de cultivos na faixa semi-temperada e tropical. 

No gráfico abaixo são demonstradas os números de variedades por empresas no país, com 

destaque para a Monsanto com 16 eventos referentes a três culturas: milho, algodão e soja.  

 

Gráfico 4 - Quantidade de eventos GMs cadastrados no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria (CTNBio, 2015). 
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O Brasil tornou-se o 2º maior produtor de variedades GM no mundo em 2014. A soma da área 

cultivada é de 42,2 milhões de hectares, 17,9 milhões a mais do que a Argentina, o terceiro 

país com a maior quantidade cultivada, e 30,9 milhões a menos que o primeiro país, os 

Estados Unidos. O Brasil, assim como a tendência mundial, têm três principais produtos GMs 

cultivados: a soja, o milho e o algodão. Nesse sentido, nota-se no país o aumento crescente na 

área cultivada comparado com o ano de 2010, no qual a área de cultivo era de 25,4 milhões de 

hectares, o que representa o maior aumento entre os países em área plantada com lavouras 

GMs (FUCK, 2009; JAMES, 2011; 2014).  

Com o aumento no cultivo GM é acentuado o debate acerca da entrada dessas variedades nos 

mercados. Encontram-se as empresas multinacionais como fomentadoras desse mercado, com 

o investimento em ciência, sublinhando as características em favor desse desenvolvimento e 

que, “para continuar a crescer, o mercado [...] requer avidamente mais inovações, implicando 

demanda crescente de investimentos para a pesquisa” (SCHOLZE, 1998, p.43), e por outro lado, 

os ambientalistas e consumidores alertando acerca dos riscos ambientais e dos consumos de 

produto GM – não estão determinados os reais riscos desse consumo, entretanto, existem 

evidências acerca dos inúmeros males decorrentes do consumo, lembrando que as variedades 

na maioria são criadas como resistentes a herbicidas, aumentando o uso desses venenos – esse 

debate é o resultado do curso histórico do processo inovativo e, assim então, dos impactos às 

sociedades e aos ecossistemas (CARVALHO e PESSANHA, 2001). 

 

1.1.6. Marco regulatório e os sistemas internacionais de proteção aos ativos intangíveis 

 

A possibilidade de uma empresa se apropriar dos resultados inovativos é um dos fatores que 

influenciam os níveis de investimento em ciência (BONACELLI, 1993; WILKINSON e CASTELLI, 

2000). A partir disso, foram criadas novas normativas institucionais no Brasil, permitindo um 

novo sentido às atividades das ciências e aos caminhos tomados pelos atores participantes, e 

também, com uma maior possibilidade de apropriabilidade dos resultados, que são somados à 

rentabilidade e a dimensão desses novos mercados, condicionando a uma estrutura que é cada 

vez mais concentrada. Entre tais normativas duas são acentuadas no Brasil, estabelecidas na 

década de 1990, a Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial (CARVALHO 

e PESSANHA, 2001; FUCK, 2009; FILOMENO, 2013).  

No esquema apresentado abaixo são apontados sumariamente os recursos derivados das duas 

leis, enquanto mecanismos de propriedade intelectual atuantes no Brasil. O intuito não está 
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em aprofundar a discussão em si e sim, acentuar a existência de mecanismos que fomentam a 

produção de sementes no país.  

 

Figura 2 - Propriedade Intelectual no Brasil 

 

* LPC – Lei de Proteção de Cultivares.  
* I.G. – Indicação Geográfica.  

 

Fonte: Teramoto e Teixeira (2008) 

 

Portanto, a propriedade intelectual é uma somatória de normas, decretos e leis que permitem o 

direito sobre recursos criados em determinados âmbitos e atividades inovativas (TERAMOTO e 

TEIXEIRA, 2008). Sprenger (2015) acentua que as estruturas institucionais a partir da década 

de 1990 permitiram criar um ambiente favorável para o investimento das empresas privadas e 

novas formas de concorrência e de gestão de ativos intangíveis.  

Nos termos formais, o Brasil é participante da União para a Proteção de Obtenções Vegetais 

(UPOV) e assim então compartilha dos tratados da União, por meio da Convenção Intencional 

de Proteção de Novas Variedades de Plantas, realizada em 1961, que foram revistas em 1972, 

1978 e 1991, e também do Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual 

relacionado ao Comércio (TRIPs), de 1994. 

Os tratados e acordos estão vinculados diretamente com os recursos de propriedade intelectual 

do melhoramento de plantas e foram articulados com o intuito de aumentar os recursos de 

proteção aos produtos em decorrência da pirataria. Estabelecer mecanismos de propriedade 
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intelectual era um importante modo de criar barreiras ao comércio pirata e assim, incentivar o 

investimento de novos atores institucionais. Então, foram incluídos os direitos a propriedade 

intelectual nos acordos e nos tratados internacionais, quanto ao comércio (FUCK, 2009).  

O acordo do TRIPs estabelece que os países concedam a propriedade intelectual dos produtos 

e processos em distintos âmbitos, considerando as características inovativas e inventivas e de 

aplicabilidade industrial. Este é um acordo decorrente de outro acordo
23

, o Acordo Geral do 

Comércio (GATT), iniciado a partir da denominada Rodada Uruguai, em 1986, o TRIPs, com 

o intuito de envolver a propriedade intelectual na pauta do comércio. Esse processo está 

dividido em três principais fases: a primeira é anterior a Rodada, no momento que os Estados 

Unidos atuam com a finalidade de adicionar a temática no GATT; em 1986 é considerada a 

próxima, com a própria Rodada, no intuito de continuar tentando adicionar o tema ao acordo. 

A terceira, em 1989, é o momento em que a temática é enfim adicionada. Portanto, o acordo 

do TRIPs é formulado dentro da Rodada que é iniciada em 1986, em nível do GATT 

(WILKINSON e CASTELLI, 2000; FUCK, 2009). Sendo assim, o intuito desse acordo é: 

 
A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a 

transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários 

de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social 

econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1994). 
 

Os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), que sucedeu o GATT, 

devem permitir os requerentes apropriar-se dos recursos naturais e da biodiversidade, a partir 

do direito à propriedade intelectual ou de formas protetivas exclusivas. São aconselhadas as 

Plant Variety Protection aos países com a finalidade de conceber os direitos e diferenciá-los 

dos produtos industriais, um recurso protetivo estabelecido durante a década de 1950. Na 

década de 1960 houve um incentivo ao sistema de proteção de cultivares com a Upov e que é 

revisada durante três momentos, 1972, 1978 e 1991, a última revisão em acordo com a TRIPs. 

A Upov é adotada como um recurso que determina as normas comuns ao sistema de 

propriedade aos cultivares e que devem ser respeitadas entre os países membros, entretanto 

cada país é responsável por estabelecer os critérios internos. O intuito da Upov é estabelecer e 

                                                             
23

 Conforme Viana (2011), devido aos resultantes econômicos vivenciados durante a década de 1930 e 1940 no 
mundo a partir do liberalismo e dos combates armados, foram criados determinados acordos e instâncias em 
níveis internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a ONU. Com a necessidade de reverter os 
corolários é criado o GATT como um acordo entre os países contratantes que funcionaria por meio de rodadas 
de debates acerca dos mercados com um total de sete rodadas de 1947 a 1994.  
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fornecer um sistema que permita o desenvolvimento de novas cultivares. A revisão de 1991 

apresenta o aumento restritivo quanto aos materiais permitidos, aos estoques das sementes e 

as variedades estáveis, constituindo assim, um sistema de maior proteção aos melhoristas em 

quatro principais vias, segundo Wilkinson e Castelli (2000): as colheitas pertencem aos 

melhoristas, estes têm direito de propriedade sobre a colheita através de royalties, o que 

permite controlar o comércio de alimentos; a melhoria é mais restrita, deve realmente ser 

inovativa, caso contrário é considera como derivada e então o direto é do primeiro melhorista; 

o produtor não tem o direito de armazenar as sementes para o cultivo posterior; e, as 

variedades tornam-se patenteáveis. Atualmente 74 países são membros a partir da revisão 

1978 e 1991, 15 países estão em processo de adesão e 23 em contato para o desenvolvimento 

de leis baseadas na última revisão
24

 (AVIANI e MACHADO, 2011). 

No ano ulterior a última revisão é aprovada a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

durante a Rio-92 e que, coloca-se em outra via quanto a TRIPs, com um intuito de promover a 

biodiversidade, de acordo com o próprio texto:  

 
Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições 

pertinentes, são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de 

seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos 

recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em 

conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento 

adequado (MMA, 2000).  

 

Assim, o intuito do CDB é conservar de forma sustentável e equitativa os recursos naturais. 

Para isso, determina certos elementos que os Estados devem levar em conta. Nota-se um 

entrave entre os dois acordos em determinados marcos. O CDB visa um fortalecimento dos 

países em desenvolvimento em conservar e promover a diversidade em um período extenso, 

levando em conta os direitos desses recursos, contudo, o TRIPs ao contrário, estabelece que o 

direito à propriedade intelectual seja preponderante (WILKINSON e CASTELLI, 2000). Existe um 

receio das determinantes do TRIPs levarem ao encurtamento dos direitos humanos 

fundamentais e a biodiversidade (NILLES, 2003). Conforme Santilli (2009), a CDB é o 

primeiro instrumento internacional que trata da diversidade biológica e rompe com a ideia de 

que os recursos genéticos seriam patrimônios comuns da humanidade e, como ainda relata, a 

CDB “[...] reconhece os direitos soberanos dos Estados sobre os seus recursos naturais e 

estabelece que a autoridade para determinar o acesso aos recursos genéticos pertence aos 

                                                             
24 Disponível em: https://www.upov.int. Acesso em: 23/03/2015. 
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governos nacionais e está sujeita à legislação nacional” (p.178), o texto final da CDB também 

trata acerca da inter-relação entre esta e a agricultura sustentável, como aponta Santilli (2009).  

Ainda é destacado por Santilli (2009), que a CDB busca promover a conservação e um uso da 

biodiversidade de forma sustentável, e para isso, estabelece um sistema bilateral de acesso aos 

benefícios e, assim então, prevê que: “os conhecimentos, inovações e práticas de comunidades 

locais e populações indígenas devem ser respeitadas e a aplicação de tais conhecimentos, 

incentivada, mediante aprovação e participação de seus detentores e repartição de benefícios” 

(p.179). Adiante, Santilli (2009) destaca que segundo a CDB:  

 
[...] o país de origem dos recursos genéticos é aquele que possui os recursos 

genéticos em condições in situ, e essas são definidas como condições em que os 

recursos genéticos existem em ecossistemas e hábitats naturais, e, no caso de 

espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 
propriedades características. Assim, mais do que identificar o país de origem dos 

recursos genéticos, a CDB exige a identificação do país em que a variedade agrícola 

desenvolveu suas propriedades características. A identificação do país de origem de 

muitas variedades agrícolas pode ser uma tarefa complexa, em virtude de todas as 

migrações e intercâmbios que ocorreram ao longo da história (p.180).  

 

Como ressalta Santilli (2009), mesmo que a CDB não atribua a necessidade de um dono aos 

recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais vinculados, a necessidade da repartição 

dos benefícios com os Estados e com as comunidades locais condicionam a ideia de que há os 

provedores e usuários desses recursos. Assim, portanto, como acentua esta autora, os recursos 

genéticos e os conhecimentos tradicionais são transformados em mercadorias, que envolve as 

normas de mercado, subvertendo as estruturas em que tais recursos e conhecimentos são 

estabelecidos nas e pelas comunidades, então, a forma “mercantilista adotada pela CDB não 

considera as espécies agrícolas que têm grande importância local [...] para os agricultores 

tradicionais, familiares e agroecológicos” (p.184), e, Santilli (2009) ainda acrescenta: 

 
A complexidade dos processos de obtenção de autorizações a acesso a recursos 

genéticos e a conhecimentos tradicionais associados tem, em muitos países, 
desestimulado pesquisas sobre a diversidade biológica e cultural e, ao mesmo 

tempo, trazido pouquíssimos benefícios concretos para as comunidades locais e para 

a biodiversidade. Não se tem notícia até o momento de nenhum contrato de 

repartição de benefícios com agricultores locais, resultante da implementação das 

leis de acesso fundadas na CDB (p.184). 
 

Para Santilli (2009) a CDB trata os recursos genéticos e, portanto, as sementes, “como bens 

de cunho econômico, utilitários, fragmentados e descontextualizados dos processos biológicos 

e socioculturais da construção da agrobiodiversidade e dos saberes associados” (p.185). Então 

desconhece os valores locais vinculados a esse processo e acaba por, indiretamente, reforçar 
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os direitos de propriedade intelectual, tornando os acessos aos recursos genéticos restritos e 

limitados, segundo Santilli (2009).  

 

1.1.7. Propriedade industrial, propriedade de cultivares e lei de sementes 

 

No decurso histórico, as primeiras leis de sementes foram estabelecidas no século passado na 

Europa e nos Estados Unidos como uma ferramenta de proteção para os interesses comerciais 

vinculados aos setores sementeiros. Com isso então, no fim da década de 1970, os direitos de 

propriedade intelectual foram fortalecidos política e economicamente como uma forma dos 

países desenvolvidos manterem os proveitos tanto tecnológicos como econômicos. Assim, nos 

Estados Unidos, a partir de 1980, foram estabelecidos os direitos de patenteamento sobre as 

variedades desenvolvidas através de técnicas de melhoramento e pautado num discurso de que 

as variedades melhoradas não são encontradas no meio ambiente. As inúmeras leis criadas em 

diversos países incentivou as empresas públicas e/ou privadas ao investimento em pesquisa e 

desenvolvimento e que, recorrentemente substitui as sementes crioulas melhoradas através das 

técnicas sociais. Houve, nesse sentindo, um fomento às novas técnicas permitindo otimizar 

esta trajetória tecnológica e ampliar o controle do mercado das sementes (LONDRES e ARAÚJO, 

2006; REIS, 2012). 

No Brasil, a Lei nº 9.456/97, conhecida como Lei de Proteção de Cultivares (LPC), tornou-se 

um importante impulso ao investimento em técnicas de melhoramento, alterando o ambiente 

institucional relacionado à produção das sementes, como sublinha Reis (2012). A LPC 

condicionou o que Teece (1986) salientou como uma das dimensões mais importantes para a 

apropriabilidade, que é relativo à eficiência institucional dos mecanismos de proteção e, 

somados a natureza da tecnologia. Esta, entendida como os conhecimentos envolvidos numa 

determinada técnica, condicionando a um recurso de apropriabilidade. O processo de 

apropriabilidade permite o entendimento do mercado de sementes híbridas como não híbridas, 

no qual, no primeiro caso existem maiores facilidades para constituir a apropriabilidade 

devido às características de melhoramento intrínsecas a esse processo.  

As sementes melhoradas, cada vez mais, tornam-se recursos econômicos e financeiros. As 

estruturas de proteção são moldadas como uma forma de barrar a utilização de sementes 

protegidas sem a devida autorização dos titulares dos direitos intelectuais. Assim então, os 

processos de proteção se constituem como uma das formas de apropriabilidade e, reiterado 

por Fuck (2009), como a “possibilidade de proteção das inovações frente a possíveis 
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imitadores e de se extrair maiores retornos financeiros decorrentes das atividades inovativas” 

(p.20). O autor então acentua que “quanto maior a apropriabilidade, menores serão as 

condições de imitação de determinada inovação” (ibid.). Portanto, o que vem sendo descrito 

até o momento pode ser compreendido a partir do trecho abaixo, acentuado por Wilkinson e 

Castelli (2000): 

 
[...] o mercado de semente nestes últimos anos sofreu impactos de dois processos 
concomitantes: a garantia de direitos monopólicos de propriedade intelectual sobre 

[...] cultivares e a internacionalização. Estes dois processos são extremamente 

ligados, e pode-se dizer até mesmo que as novas leis em alguma medida foram 

produtos dos interesses comerciais das companhias transnacionais que no início da 

década já vislumbravam o imenso potencial de lucro do mercado sementeiro 

brasileiro, mas ainda prescindia de uma lei que assegurasse o controle das sementes 

pela indústria (p.5). 

 

Sendo assim, os marcos e leis de propriedade incentivam um aumento de controle do mercado 

de sementes no Brasil e no mundo. As empresas com melhores estruturas e com maior 

capacidade de investimento terão benefícios nesse processo, levando a uma forte 

concentração nos mercados de sementes mais dinâmicos. De acordo com Wilkinson e Castelli 

(2000), um favorecimento de empresas privadas e multinacionais, devido aos recursos 

financeiros que possuem, que são superiores aos recursos financeiros das Instituições Públicas 

de Pesquisa (IPPs). Então, conforme Reis (2012) o estabelecimento de novas normas e leis 

aumenta a dependência dos produtores em relação ao conjunto de tecnologias e insumos 

característicos do novo padrão tecnológico (sementes melhoradas e agroquímicos). 

No Brasil a Lei nº 9.279/96 é estabelecida com um intuito de marcar os direitos à propriedade 

industrial, como uma importante forma protetiva de direitos, considerando com isso interesses 

sociais e o desenvolvimento técnico e econômico do país. Tal processo é estabelecido a partir 

de distintos fatores, no início da década de 1990, tanto interno como externos, levando como 

sentido a economia do mundo, que buscam ambientes favoráveis e um estímulo ao processo 

inovativo para o Brasil (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996; SCHOLZE, 1998). 

A propriedade industrial é um mecanismo que permite apropriar-se de conhecimento como 

forma de proteção, esse, como ativo inovativo direcionando caminhos aos atores envolvidos e 

estímulos à continuidade dos investimentos. São acentuados dois elementos no processo de 

propriedade industrial: os novos conhecimentos e os encaminhamentos destes ao mercado, 

por meio de mecanismos que permitem um direito e, então, incentivam o investimento em 
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pesquisa e desenvolvimento da ciência e técnico. Com isso, houve um aumento de novos 

produtos nos mercados estabelecidos (CARVALHO, 2003)
25

.  

Os elementos protetivos juridicamente são as leis e normas e os estatutos, como alicerce para 

as propriedades industriais. Estas são divididas em três vieses: as patentes, o direito de autor e 

as marcas, com determinados âmbitos. As patentes são um dos âmbitos da propriedade 

industrial e permite a partir de um documento cadastrado e emitido por instâncias dos Estados 

um direito de exclusividade sobre o produto inventado ou criado, com um limite de tempo 

variável. Para o cadastro de uma patente é necessário que um produto atenda aos requisitos de 

novidade, de atividade inventiva e de aplicabilidade na indústria. Com isso, são determinados 

no Art. 10 da Lei nº 9.279 nove itens que consideram o que não pode ser patenteável, por não 

ser considerado inovativo e, no Art. 18 da lei mencionada, aquilo que for considerado contra a 

moral, os bons costumes, a ordem e a saúde pública (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

1996; SCHOLZE, 1998; CARVALHO, 2003).  

As patentes são válidas nos países onde foram cadastradas, sendo assim, torna-se necessário o 

cadastro em todos os países nos quais o detentor do direito requeira proteção. Contudo, com 

os altos custos para realizar esse processo muitos inovadores não requerem a propriedade 

intelectual dos seus produtos, sobretudo, em pequenas empresas. Entretanto, existe um 

intenso interesse por parte das empresas multinacionais exportadoras de países desenvolvidos 

nos ativos de conhecimentos. Nesse sentido, a patente é um mecanismo protetivo de 

propriedade intelectual, não obstante, para esse direito são necessários critérios universais 

(VIEIRA et. al., 2010). 

Existe um importante debate acerca da propriedade intelectual de elementos naturais, como as 

sementes, devido aos âmbitos éticos, sociais, culturais e econômicos sobre os ativos de vida e 

que estariam acima das características inventivas ou inovativas. Sendo assim, os mecanismos 

protetivos são dinâmicos e condicionados por inúmeras vertentes, como recursos técnicos e da 

ciência e dos âmbitos mencionados anteriormente. Tal processo leva à necessidade da revisão 

de leis e normas acerca das propriedades intelectuais, tanto pela carência protetiva como pelos 

ativos permitidos ao patenteamento. Entretanto, o estímulo, tanto ao desenvolvimento quanto 

econômico, são sentidos tomados para estabelecer a propriedade intelectual sobre a vida e 

dependente dos ritmos de expansão do conhecimento. Então um ponto amplamente acentuado 
                                                             
25 Neste item Carvalho (2003) se refere a esse autor: CARVALHO, S. M. P. Propriedade intelectual na agricultura. 
Tese (Doutorado). Instituto de Geociências. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. 
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quanto à propriedade intelectual é o papel de indutora da atividade econômica, criando 

oportunidades às empresas e aos países competidores e estruturas de pesquisas e 

desenvolvimento em países em desenvolvimento industrial, sendo necessário um sistema 

protetivo mínimo para estruturar um ambiente institucional, voltado a recursos inovativos 

(SCHOLZE, 1998; CARVALHO, 2003). Nesse contexto, são acentuados que a propriedade 

intelectual acerca das biotecnologias está: 

 
Além dos elevados investimentos em longo prazo em pesquisa básica, o domínio e o 

uso da biotecnologia moderna requerem também acesso às tecnologias avançadas já 

existentes em países desenvolvidos. É inviável conceber estratégias eficientes para 

investimentos nesse campo do conhecimento sem se recorrer à cooperação 

internacional. Nesse sentido é que a proteção dos direitos de propriedade intelectual 

e uma legislação adequada de biossegurança tornam-se fatores essenciais dessa 

estratégia (SCHOLZE, 1998, p.43). 
 

Os direitos de propriedade intelectual são aqueles mecanismos que permitem apropriar-se do 

conhecimento desenvolvido. Notam-se nesse âmbito uma incidência acerca das inúmeras 

formas de conhecimento, os produtos inventados e as formas de vida. No Brasil são adotadas 

as patentes, marcas e direitos do autor, mencionados anteriormente e, dos cultivares, como 

uma quarta vertente voltada a um recurso exclusivo. Com isso, a propriedade industrial está 

direcionada a um contexto de atividades científicas, técnicas e econômicas. Sendo assim, o 

Brasil cria elementos necessários ao fortalecimento de investimento nacional e internacional 

ao mercado brasileiro e permite à ciência brasileira apropriar-se das resultantes econômicas 

dos conhecimentos criados (SCHOLZE, 1998). 

Como analisado na Lei de Propriedade Industrial, no último item do Art. 10, não é patenteável 

o todo ou parte dos seres vivos. Contudo, com as pressões para o patenteamento de processo e 

produtos da biotecnologia com recursos inovativos, inventivos e aplicabilidade na indústria, 

se torna patenteável, pautando pela ideia de que existe uma atividade humana que permite 

elevar à característica de invento, novos recursos são estabelecidos. Com isso, por meio do 

acordo do TRIPs, houve o estabelecimento de um sistema sui generis protetivo para as 

cultivares nos países membros, a partir Upov, no qual acentua-se o direito dos obtentores
26

 e 

melhoristas
27

 como uma forma de propriedade intelectual, através de características únicas e 

adequadas às cultivares. No Brasil, foram estabelecidas novas determinantes a partir da Lei de 

Cultivares, Lei nº 9.456, como um sistema protetivo decretado em 1997, estabelecendo um 

mecanismo de propriedade intelectual, condicionando as políticas públicas aos sistemas 

                                                             
26 O obtentor é o financiador e que detém os direitos patrimoniais.  
27 O melhorista é o mentor e que detém os direitos morais.  
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produtivos e como iniciativas de cumprimento dos acordos internacionais. A partir disso a 

LPC permitiu alterar o sistema produtivo de semente, condicionando o envolvimento de 

inúmeras empresas privadas (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996; SCHOLZE, 1998; 

VIANA, 2011). Abaixo é exposto um esquema que demonstra os principais marcos acerca das 

sementes no Brasil, que permite ao obtentor e ao melhorista o direito sobre a propriedade 

intelectual.  

 

Figura 3 - Marcos legais de semente no Brasil 

 

Fonte: Aviani (2011) 

 

Assim, as cultivares são destinadas, entre outros elementos, ao aumento da produtividade e, 

para isso, resultam em melhoramentos com investimento tanto público como privado, mas 

liderado por indústrias de sementes, devido ao retorno financeiro. Contudo, o direito ao 

sistema protetivo reúne uma série de recursos necessários: novidade, denominação própria, 

distinguibilidade, estabilidade e homogeneidade. Então, a lei adiciona às características de 

ciência a propriedade intelectual e permite o desenvolvimento de novas cultivares a partir do 

incentivo dos retornos financeiros por meio dos royalties.  Contudo, a lei permite condicionar 

um ciclo em que existe o interesse em investimento devido aos resultados dos retornos 
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financeiros, levando à pesquisa e ao estímulo as empresas sementeiras (CUNHA, 2011) e 

constitui-se, portanto, de um direito: 

 
[...] que reconhece a propriedade intelectual sobre uma nova variedade [...] 

resultante do trabalho dos melhoristas de plantas. Neste contexto, a proteção de 

cultivares tem como objetivo principal resguardar o conhecimento científico, 

permitindo as pessoas físicas e instituições que realizam melhoramento de plantas à 

cobrança de royalties sobre as novas variedades comercializadas, ressarcindo-os dos 

investimentos efetuados e motivando-os a dar continuidade ao processo de pesquisa 

(TERAMOTO e TEIXEIRA, 2008, p.6).  

 

Portanto, a Lei nº 9.456 de cultivares é instituída com a finalidade de incentivar pesquisas de 

melhoramentos, permitindo o direito de exclusividade aos obtentores e melhoristas das novas 

variedades, num período variável de até 18 anos. Além das empresas privadas, as IPPs 

também se beneficiam da lei de cultivares. A Embrapa é a empresa pública com o maior 

número de cultivares nos cadastros do sistema de proteção, sendo o maior centro de pesquisa 

de agropecuária tropical, onde, além de atuar com pesquisa e produção de sementes, também 

conserva recursos fitogenéticos, possuindo um dos maiores bancos de germoplasma do 

mundo, e conta com uma unidade voltada a tais fins: a Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia. O Estado brasileiro, no entanto, adota uma forma de incentivar a entrada das 

empresas privadas, permitindo com isso, desenvolvimento e pesquisa em novas cultivares, 

favorecido através das normas e leis de propriedade intelectual (REIS, 2012). Então, a partir 

desse processo, duas vertentes são acentuadas através da abertura aos capitais econômicos e 

intelectuais internacionais: por um lado, existe um crescente aumento dos controles externos 

(internacionais) vinculados ao setor sementeiro, permitindo inúmeras críticas e por outro lado, 

a necessidade em adotar capitais externos como um incentivo ao desenvolvimento do setor de 

sementes no país. Como acentuam Santilli (2009) e Reis (2012), o Brasil estabelece a Lei de 

Cultivares pautado na Upov de 1978, mas incorporando elementos da Upov 1991, as autoras 

então apontam questões importantes referentes à lei:  

(1) A primeira questão acentuada pelas autoras se refere ao direito do obtentor sobre as novas 

cultivares desenvolvidas, o que permite o direto de propriedade. Através disso os titulares do 

direito tem o monopólio dos produtos finais com fins comerciais e, então, aqueles que tenham 

interesses em reproduzir as cultivares necessitam da prévia autorização e do pagamento de 

royalties (SANTILLI, 2009; REIS, 2012); 
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(2) A proteção condicionada pela LPC envolve tanto os cultivares novos quanto os derivados. 

Contudo, como reitera Santilli (2009), a proteção dos cultivares derivados não está prevista na 

Upov 1978 e, sim, na Upov 1991, sendo esta a principal diferença entre a lei brasileira e a ata 

de 1978. Santilli (2009) ainda acentua que o conceito de cultivares derivados é um conceito 

controverso, permitindo inúmeras interpretações (SANTILLI, 2009; REIS, 2012); 

(3) Uma terceira questão envolve os conceitos dos cultivares: o cultivar distinto é aquele que 

claramente é diferente de qualquer outro na data do pedido de proteção; o cultivar homogêneo 

é aquele que possui variabilidade mínima quando cultivado em plantios de escalas comerciais 

e o cultivar estável é aquele que cultivado em escalas comerciais mantenha a homogeneidade 

sucessivamente
28

 (SANTILLI, 2009; REIS, 2012); 

(4) O direito do produtor é outra questão importante. O produtor tem o direto de conservar e 

cultivar as sementes para o próprio uso, podendo usar ou vender como alimento ou matéria-

prima, “a lei estende ainda ao pequeno produtor rural o direito de multiplicar sementes, para 

doação ou troca [...] para outros pequenos produtores rurais [...]” (2009, p.156) e, de acordo 

com Santilli (2009), essa medida tornou-se polêmica durante a tramitação da LPC. Entretanto, 

no caso do comércio, a lei determina a necessita da autorização dos titulares (SANTILLI, 2009; 

REIS, 2012); 

(5) Uma próxima questão prevista na LPC é a isenção do melhorista. A isenção permite o uso 

das sementes sem a autorização dos titulares para fins de melhoramento e/ou de pesquisas, no 

entanto, a autorização se torna necessária quando há uma produção comercial das cultivares 

(SANTILLI, 2009; REIS, 2012); 

(6) A LPC permite o uso público restrito e a licença compulsória. Isto é, o poder público pode 

explorar e cultivar as sementes sem a prévia autorização do titular do direito, por até três anos, 

sem exclusividade e mediante a remuneração (SANTILLI, 2009; REIS, 2012). 

                                                             
28 “As concepções vigentes – da variedade homogênea e estável como a mais “perfeita” e adequada a qualquer 
sistema agrícola e de que os cientistas são os únicos capazes de realizar inovações na agricultura – 
fundamentaram as leis de sementes aprovadas no período pós Revolução Verde, que se inspiraram em leis de 
países industrializados e procuraram sustentar, juridicamente, um modelo industrial de produção de sementes. 
Tais leis tentaram, na verdade, promover a “modernização” da agricultura por meio de uma imposição 
legislativa artificial, que ignora a realidade sociocultural e econômica dos agricultores e dos sistemas agrícolas 
dos países em desenvolvimento. Atendem aos interesses e às necessidades de uma parcela muito pequena dos 
atores sociais do campo e não reconhecem a existência de complexos e diversificados sistemas locais de 
produção, distribuição, comercialização e intercâmbio de sementes, que abrangem extensas redes sociais, 
reguladas por normas locais” (SANTILLI, 2009, p.100). 
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(7) Uma última questão acentuada é: a proteção de cultivares é destinada tanto ao material de 

reprodução quanto aos materiais de multiplicação vegetativa (SANTILLI, 2009; REIS, 2012); 

Adiante, a Lei nº 10.711 de 2003, Lei de Sementes
29

, invalida a Lei de Sementes decretada 

em 1977. Reis (2012) reitera que a produção de sementes no Brasil é controlada desde tal 

década. Assim, novas medidas tornaram-se um anseio dos setores produtores de sementes. O 

âmbito alterado com maior entusiasmo é acerca dos certificados das sementes, que permite 

que as empresas credenciadas ou os próprios produtores de sementes credenciados possam 

certificar os produtos. Entretanto, a Lei de Sementes permitiu o reconhecimento das sementes 

crioulas, elemento que está atrelado às lutas políticas. Com isso, mesmo esse elemento sendo 

somente um excedente de um sistema de controle do setor sementeiro levou ao fortalecimento 

dos produtores familiares e das estruturas e dinâmicas sociais envolvendo a semente crioula 

(ARAÚJO, 2006; LONDRES e ARAÚJO, 2006; REIS, 2012). 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Durante o capítulo foram indicados os principais pontos associados às trajetórias tecnológicas 

condicionando a uma agricultura produtivista. A ideia essencial deste capítulo está sustentada 

no entendimento de que houve um fomento e um aprimoramento das ciências e das técnicas 

durante um momento da história, que condicionou ao desenvolvimento de distintas trajetórias 

tecnológicas (complementares) e então, ao futuro da agricultura do mundo. Tais trajetórias 

tecnológicas foram constituídas através de elementos característicos e que estiveram atrelados 

aos âmbitos técnicos, sociais, econômicos, ambientais, políticos, etc., o que permitiu com isso 

o estabelecimento de um curso de complementariedade, como é acentuado por Possas et. al. 

(1994) e Salles Filho (1993).  

Nesse processo, as sementes estão no centro do aprimoramento como uma parte fundamental 

do sucesso desse sistema produtivo de caráter dominante que é criado. As sementes então 

foram (e são) melhoradas através de novas técnicas, num processo que contribui com o 

crescente aumento dos controles dos mercados de sementes e de alimentos no mundo, como 

consequência. Esse novo mercado estabelecido de sementes é estruturado com o 

envolvimento de outros setores através do processo de expansão de empresas agroquímicas 

                                                             
29 A Lei de Sementes de 2003 estabelece a produção através de seis níveis: semente genética, semente básica, 
semente C1, semente C2, semente S1 e semente S2.  
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para os novos ramos das biotecnologias e das sementes que estavam sendo estabelecidos, no 

período, o que condiciona a um novo momento para o mercado de sementes.  

Somando-se as tais técnicas e as ciências, o estabelecimento de novas normas e de leis tanto 

nacionais como internacionais foram fundamentais aos anseios desse novo mercado. Houve 

nesse curso um acentuado processo de apropriacionismo dos exercícios dos cultivos e também 

dos recursos naturais como acentuado por Goodman et. al. (2008), aumentando com isso, os 

mecanismos de controle nos inúmeros níveis das cadeias produtivas, levando a um constante 

abandono das práticas tradicionais de cultivo, assim como dos recursos tradicionais, como é o 

caso das sementes crioulas.  

Com uma recorrente dinâmica inovativa vinculada a esse curso houve o constante aumento da 

produtividade, decorrente dos avanços das técnicas de melhoramento vegetal e de atividades 

correlatas. As novas técnicas criadas somadas aos novos insumos encontraram, num certo 

momento da história, um mercado em ascensão, o que permitiu o aumento dos controles sobre 

distintos domínios das cadeias produtivas, tanto direta como indiretamente. Esse crescente 

controle tem como alicerce os referidos acordos e leis internacionais e nacionais indicadas 

durante o texto. Santilli (2009) acentua que tais normas, acordos e leis condicionaram ao 

estabelecimento de um sistema cada vez mais restrito e de característica produtivista em si. 

Bevilaqua et. al. (2014), em linha com esse apontamento, acentua, nesse sentido, como este 

processo pode levar a uma simplificação dos sistemas produtivos e a erosão genética.  

Com isso, todo esse processo estabelecido durante as últimas décadas, incentivado com 

recursos estatais e privados, levou o sistema produtivo a uma nova ordem e dinâmica, que 

permitiu por um lado, o desenvolvimento dos novos setores que fomentaram a produtividade 

e assim, os rendimentos finais; mas por outro lado, levaram impactos socioeconômicos para 

os produtores que de alguma forma não tiveram acesso a tais processos, assim como impactos 

aos ecossistemas mundiais e às culturas materiais e imateriais. O Estado, enquanto formulador 

de políticas, por sua vez tem um atributo importante através do direcionamento destas às reais 

necessidades sociais e econômicas. O próximo capítulo, portanto, aponta as demandas desses 

atores sociais rurais (excluídos) durante três principais momentos, determinados a partir da 

importância do momento e, que são então, entendidas como resultado de todo o processo 

descrito durante este capítulo, de direcionamento a um padrão produtivo.   
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS: DEMANDAS PARA UM NOVO RURAL 

 

Durante as últimas décadas foram elaboradas políticas públicas destinadas ao ambiente rural e 

também aos produtores familiares, enquanto uma alternativa mais adaptada às características 

socioeconômicas destes atores sociais.  

As políticas públicas elaboradas e estabelecidas no Brasil, a partir desse retrato, são em seu 

conjunto produtos do envolvimento e das pressões sociais e que demandaram por alternativas 

no ementário público. Com isso, foram criadas nos últimos anos políticas públicas com a 

finalidade de beneficiar tais atores sociais rurais, incorporando-os ao desenvolvimento rural. 

Sendo assim, novos caminhos têm sido propostos, vinculados cada vez mais às concepções de 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica. Contudo, embora inúmeras propostas tenham se 

tornado realidade e permitido avanços importantes para o ambiente rural brasileiro, há ainda 

imensas barreiras para serem superadas nas áreas rurais, processo no qual o Estado tem um 

importante papel enquanto formulador e operador de políticas. 

Este capítulo trata dos caminhos tomados pelo Estado quanto ao estabelecimento de políticas 

públicas direcionadas aos atores sociais rurais tradicionais, nas décadas de 1990, 2000 e 2010. 

O intuito com isso é o de demonstrar o envolvimento direto dos atores sociais rurais com o 

ementário do Estado e como este ementário é construído. E, para isso, o primeiro tema está 

direcionado às políticas de acesso à terra e ao crédito, durante a década de 1990 e que nesse 

momento os esforços serão encaminhados para as análises do Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), enquanto uma importante demanda dos atores sociais rurais, 

voltada para a inclusão produtiva. Na sequência, este capítulo trata de uma política pública 

construída durante a década de 2000 e que está diretamente vinculada com o cultivo das 

sementes crioulas, promovendo-as: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que cria 

um mercado institucional permitindo incentivar a produção e comercialização das sementes 

crioulas, assim como a comercialização dos produtos derivados dos cultivos. Num próximo 

momento, o texto será direcionado às demandas pelo desenvolvimento rural sustentável e para 

a promoção da sociobiodiversidade construída durante esta década através do Plano Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) e o Plano Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS), pontos vinculados com as demais políticas públicas 

mencionadas.  
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Para isso o capítulo apresenta outros elementos como forma de contribuir com o entendimento 

da temática considerada. A primeira questão é demonstrar elementos que condicionaram tais 

atores sociais rurais tradicionais a reivindicar novas políticas públicas. Estes elementos são 

apresentados através da concepção de que em determinados momentos houve um incentivo a 

adesão dos modelos de desenvolvimentos alinhados aos principais elementos das trajetórias 

tecnológicas produtivistas, como analisadas durante o capítulo anterior. Na sequência, busca-

se apontar uma concepção de formulação de políticas públicas e, assim então, considera-se a 

ideia dos fóruns e das arenas como uma das formas possíveis de se interpretar esse processo. 

Este viés parte da ideia de que os atores sociais são envolvidos para construir e formular 

políticas públicas juntamente com o Estado. Como um terceiro elemento, o texto tratará dos 

atores sociais rurais tradicionais e do entendimento das suas estruturas e dinâmicas que são 

reinventadas através dos novos mecanismos que as sociedades impõem. O intuito é 

demonstrar que estes atores recriam as suas estruturas, mas preservam os vínculos e hábitos 

como as suas práticas produtivas e os costumes. Há com isso uma necessidade de encaminhar 

as políticas públicas de formas específicas para esses atores sociais rurais tradicionais, devido 

às características peculiares das suas dinâmicas.  

 

2.1. BRASIL: INÍCIO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

 

Na década de 1950, através de uma nova proposta de desenvolvimento fomentada pelos ideais 

nacionalistas de Getúlio, somados a duas missões econômicas do Governo estadunidense, é 

consolidada no Brasil a necessidade de um incentivo ao crescimento das indústrias como um 

caminho para o crescimento econômico. O rural brasileiro que até então sofria um processo de 

recessão teria o intuito de fornecer a matéria prima para as indústrias, como sempre ocorreu 

no curso histórico, tanto de bens materiais como voltada aos alimentos. Com isso, seria 

possível diminuir os produtos importados e aumentar os produtos exportados. Tinha-se 

também, nesse momento, o intuito em aumentar o mercado consumidor interno, desenvolvido 

com as classes industriais (SILVA, 2003). Assim sendo, aqueles produtores brasileiros dotados 

com capitais suficientes para os investimentos tiveram acesso às tecnologias disseminadas 

com os acessos incentivados através do Governo Federal, por meio dos créditos bancários. 

Até esse momento, os números das unidades produtivas que dispunham das novas 

tecnologias, como os tratores, eram diminutos. Os estados de São Paulo e do Rio Grande do 

Sul eram, nesse sentido, os que possuíam as maiores quantidades em números de tratores 
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antes do incentivo estatal, com 44% e 25%, respectivamente, do total nacional (MARTINE, 

1990).  

O processo que incorpora novas tecnologias e moderniza o sistema produtivo brasileiro pode 

ser descrito em três fases. A primeira é tida como uma fase conservadora, entre 1965 e 1979, 

tendo como o principal dispositivo a disponibilidade de crédito rural subsidiado, permitindo o 

acesso às novas tecnologias, o que levou à reestruturação das bases técnicas de produtividade, 

como vivenciado em outras localidades. Entre 1980 e 1984, a disponibilidade de crédito para 

a agricultura é reduzida, o que leva a um período retrativo, embora sem afetar a produtividade 

de uma forma substancial, sobretudo, devido ao que foi denominado como uma maturidade do 

padrão agrícola para lidar com tais adversidades. Nesse momento os créditos subsidiados são 

redirecionados para determinadas cadeias produtivas e havendo com isso, incentivo produtivo 

para aqueles produtos com maiores desempenhos econômicos, como a cana-de-açúcar
30

, o 

milho, a soja, entre outros. Assim, a fase em questão apresentou uma trajetória distinta da fase 

anterior em relação às estruturas de produção e os produtos, reduzindo o ritmo de crescimento 

da área cultivada e a incorporação dessas novas tecnologias. A terceira fase é tida como um 

período de recuperação dos índices da produtividade agrícola nacional, pela soma do aumento 

das exportações e do aumento do consumo no mercado interno a partir de 1985. Esse aumento 

produtivo decorre de fatores convergentes que permitiram aumentar esses índices que passam 

pelo incentivo público. Essas fases levaram o Brasil a uma reestruturação produtiva que, em 

suma, foi dependente dos créditos estatais subsidiados e da crescente incorporação das novas 

tecnologias do padrão do sistema produtivo (MARTINE, 1990).  

Antes de demonstrar a continuidade do desenvolvimento histórico, considerando os processos 

produtivos, durante o próximo item são indicados elementos teóricos que permitem com que o 

leitor entenda determinados aspectos relevantes relacionados à formação de políticas públicas 

no Brasil. É acentuada uma concepção de política pública vinculada ao processo de elaborá-la 

nos quais, os atores sociais têm um importante papel participativo, o que representa o motivo 

da escolha por essa concepção.  

 

                                                             
30 O mercado brasileiro de etanol de cana-de-açúcar é consolidado durante a década de 1970 como o maior o 
mundo. Tendo o Estado como base desse processo a partir do fomento a produção e consumo do etanol com o 
ProÁlcool, determinando um sistema produtivo construído em torno do etanol no país (PEREIRA, 2015).  
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2.2. UM VIÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IDEIAS, FÓRUNS E ARENAS 

 

Como o conceito de políticas públicas é elaborado por diversos autores, é possível considerar 

ideias distintas acerca do seu conceito como exemplo: as escolhas do Governo (DYE, 2013) ou 

os exercícios do Governo direcionados a setores (MENY e THOENING, 1992). Grisa (2012) 

recorre ao retrato de fóruns e arenas
31

 como uma forma de elaborar políticas públicas, baseado 

em estudos voltados aos mecanismos de exercícios do Estado (L’état en Action). Grisa (2012) 

ainda com esse sentido, cita Muller e Surel (2004)
32

 acerca dos elementos contributivos para 

determinar uma política pública. Esta, constituída como um retrato normativo que combina 

elementos de estímulos públicos com elementos de competência (expertise), o que resulta na 

construção de ordens locais.  

Fouilleux (2011), recorrendo a Bruno Jobert e Pierre Muller
33

 acerca dessa temática, que 

veem políticas públicas como a soma das ideias elaboradas em fóruns e arenas, busca 

aprimorá-la. Com isso, esta autora descreve os fóruns de ideias considerados como uma 

comunidade de atores relativamente coesa e então, como um ambiente de ideias colocadas e 

discutidas entre tais atores, enquanto as arenas são analisadas como um ambiente de crise, 

com uma ausência de coesão. 

Fouilleux (2011) demonstra com isso, a existência de um debate a montante na elaboração de 

políticas públicas e que ocorrem em distintos fóruns de ideias. Como resultante, as ideias são 

condicionadas ao fórum de comunidade, instituindo com isso as políticas públicas, entendidas 

como mecanismos que institucionalizam as distintas ideias. Nesse sentido, esta autora 

considera os fóruns como duas principais instâncias: as de ideias, responsáveis pela 

elaboração, e as de comunidade, que são responsáveis por institucionalizá-las. Na primeira 

instância, assim, são encontrados quatro exemplos de fóruns, como demonstrados abaixo:  

 

                                                             
31

 Grisa (2012) acentua essa corrente de estudos das ciências sociais, desenvolvida na década de 1980, e 
denominada como análise cognitiva das políticas públicas, como resultante de vínculos sociais. E então, 
condicionando a produção de ideias, de representações e de valores comuns. A análise cognitiva, conforme a 
autora demonstra, apresenta diferentes interpretações sobre o papel das ideias nas políticas públicas, e, entre 
as principais estão às noções de ‘referencial’, ‘fóruns e arenas’, ‘coalizão de interesses’, ‘paradigmas’, 
‘narrativas’ e discursivas”. 
32

 MULLER, Pierre; SUREL, Yves. A análise de políticas públicas, 2ª ed., Pelotas (RS): Educat, 2004. 
33

 “Minha abordagem das políticas públicas, se remete, em primeiro lugar, a uma tradição de análise e a uma 
literatura essencialmente francesa, em particular à literatura denominada de análise cognitiva das políticas 
públicas, na qual, O Estado em ação [...] de Bruno Jobert e Pierre Muller constitui uma obra-prima [...]” 
(FOUILLEUX, 2011). 
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(1) os fóruns científicos, reunindo os atores acadêmicos;  

(2) os fóruns profissionais reunindo os beneficiários das políticas públicas;  

(3) os fóruns especializados reunidos às temáticas específicas e;  

(4) os fóruns políticos reunindo os discursos e disputas de poder. 

 

Grisa (2012) acentua que cada fórum de ideias está condicionado a um debate, produzindo 

diferentes representações e em conformidade com os interesses, as identidades, as relações de 

poder e as instituições dos atores envolvidos. Sendo assim, os ciclos de políticas públicas têm 

início com os fóruns de ideias e então são encaminhados aos fóruns de comunidades, para que 

as ideias sejam institucionalizadas enquanto uma nova política pública. Nesse sentido, esta 

autora, citando Fouilleux (2003)
34

, Pierson (2003)
35

 e Lascoumes e Le Galès (2004)
36

, acentua 

que: 

 
As políticas públicas e seus instrumentos são dispositivos técnicos e/ou sociais que 

organizam as relações sociais entre o poder público e os beneficiários da política em 

função das representações e significados que portam, influenciando as ideias e os 

interesses. Os instrumentos não são neutros, eles portam valores alimentados por 

interpretações do social e concepções precisas do problema visado, enquadrando e 

nutrindo as interações sociais (p.57). 

 

O retrato abaixo demonstra fluxos de ideias elaboradas nos fóruns de ideias e encaminhadas 

aos fóruns de comunidades ao debate e então permitindo institucionalizar as ideias para torná-

las uma política, conforme Fouilleux (2011). O número (1) representa o processo competitivo 

entre os possíveis referenciais de cada fórum: P (Paradigma), M (Modelos) e PG (Programas 

Eleitorais e Discursos), no qual é determinado ao final um referencial central e um porta-voz, 

que “diz respeito ao conjunto de ideias e representações que são dominantes em um dado 

fórum, definindo seus objetivos, enquadrando os debates, assegurando uma relativa 

estabilidade [...]” (GRISA, 2012, p.60). O número (2) representa a exportação e importação de 

ideias e intercâmbios políticos entre os fóruns (no qual, a autora denomina como intercâmbio 

de recursos). O número (3) representa um processo de decodificar e recodificar as ideias pelas 

                                                             
34

 FOUILLEUX,È. La politique agricole commune et ses réformes: une politique à l’épreuve de la globalisation. 
Paris: L’Harmattan, 2003. 
35

 PIERSON, P. Public policies as institutions. In: Yale Conference on Crafting and Operating Institutions, New 
Haven, Anais… New Haven: Yale University, 2003. 
36

 LASCOUMES,P.; LE GALES, P. Gouverner par les instruments. Paris: Presses de Sciences Po, 2004. 
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elites administrativas. O número (4) representa as negociações, as arbitragens e as decisões 

políticas. E, por fim, o número (5) é considerado como os efeitos feedback dos instrumentos 

nos processos de seleção das ideias (FOUILLEUX, 2011) e que, conforme Grisa (2012) relata, 

mencionando Pierson (2003)
37

 sendo essas as repercussões das ideias institucionalizadas nos 

fóruns de ideias.  

 

Figura 4 - Fluxo de ideias 

 

Fonte: Fouilleux (2011) 

 

Nessa instância de comunidade, a institucionalização das ideias é direcionada numa dinâmica 

de autoridade e assim, assume dois possíveis vieses, de estabilidade ou de crise. Grisa (2012), 

com isso, relata que essa instância é formada pelos porta-vozes do fórum de comunicação 

política e atores dos demais fóruns de ideias. No caso de uma crise, devido às controvérsias, o 

condicionamento do fórum é levado para um ambiente de arena, tornando-se necessário um 

redirecionamento com novos debates para alcançar a estabilidade institucional. Assim, é 

possível considerar quatro processos nesse caso, (a) a importação das ideias no debate político 

a partir dos fóruns de produção de ideias; (b) a desestabilização do intercâmbio político no 

                                                             
37

 PIERSON, P. Public policies as institutions. In: Yale Conference on Crafting and Operating Institutions, New 
Haven, Anais. New Haven: Yale University, 2003. 
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fórum político e então, a formação de um panorama de crise; (c) processos de negociação (o 

fórum político converte-se em arena) e seleção de algumas ideias no debate político com a 

finalidade de reestabilizar o intercâmbio político; e (d) a volta para uma fase de estabilidade 

política (FOUILLEUX, 2011). 

Durante o item, o intuito foi apontar elementos que permitam compreender como as políticas 

públicas são formuladas (nesse viés), assim como os interesses que estão envolvidos durante o 

processo. Nota-se que o caminho para essa elaboração é extenso e envolve distintos atores 

sociais vinculados com perspectivas diferentes. Entretanto, esse é um importante passo para 

construir uma política pública permitindo o envolvimento de diversas frentes (analisadas com 

os atores sociais rurais). No texto é demonstrada uma corrente, contudo, inúmeros outros 

vieses são possíveis. O intuito se dá pelas características do estudo, que estão atreladas com os 

atores sociais rurais tradicionais, o que permitem um maior envolvimento. Com isso, durante 

o item ulterior o encaminhamento é contextualizar tais atores sociais rurais tradicionais, sendo 

os diretos beneficiários das políticas públicas que são demonstradas no texto e assim, entender 

para quem e o que está sendo destinado.  

 

2.3. DE QUEM SE FALA? ATORES SOCIAIS RURAIS TRADICIONAIS 

 

Este item tem o intuito de apresentar elementos que contextualizem tais atores sociais. Assim, 

três estudos clássicos abordam os atores sociais rurais tradicionais em dois vieses contrários, 

na continuidade (CHAYANOV, 2014) e na descontinuidade (KAUTSKY, 1980; LENIN, 1985). A 

análise dos ideais desses três autores é fundamental e recorrente nos debates acerca do mundo 

rural, devido aos condicionantes que as estruturas técnicas e sociais tomaram no curso das 

ruralidades
38

, evidenciando as características dos atores rurais e da ruralidade contemporânea. 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que se nota uma padronização de um sistema de produção, 

um aumento crescente no número de produtores rurais tradicionais têm sido consolidados na 

produção dos alimentos (WANDERLEY, 2011). 

A partir dessas perspectivas tem sido amplamente discutida a sobrevivência do campesinato, 

enquanto uma divisão social imersa nessas novas dinâmicas estruturadas. Considera-se que a 

estrutura do campesinato possui dinâmicas socioeconômicas particulares assim como a forma 

como se insere na sociedade. Assim, uma das características marcantes do campesinato são os 

                                                             
38 O termo ruralidade está voltado à complexidade dos vínculos sociais e das práticas ambientais encontradas 
nos ambientes rurais (ISAGUIRRE, 2012).  
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vínculos parciais com os mercados incompletos no qual há uma flexibilidade entre o consumo 

e a venda, devido aos elementos ocasionais (ABRAMOVAY, 1998). Com isso, entender
39

 essas 

estruturas é um processo fundamental para a formulação das políticas públicas.  

Com esse sentido, o item está direcionado para a identificação de tais atores sociais rurais, que 

estão imersos num contínuo processo que reestrutura os ambientes rurais e o que coloca em 

controvérsia à ideia de uma descontinuidade, a partir de análises culturais e econômicas. 

Assim, Wanderley (2011) destaca a partir Moura (1988)
40

 que: 

 
[...] o camponês adaptou-se e foi adaptado, transformou-se e foi transformado, 
diferenciou-se internamente, mas permaneceu identificável como tal. Teve suas 

formas de produção e organização de vida redefinidas e, em larga medida, postas a 

serviço de uma realidade estrutural mais poderosa: a engrenagem da reprodução do 

capital (p.77). 

 

O campesinato, a partir de Henri Mendras, é visto a partir de cinco principais características: a 

autonomia; as estruturas domésticas; o sistema econômico particular; o interconhecimento e o 

envolvimento com as sociedades externas (MENDRAS, 1978). Com isso, a sua descontinuidade 

enquanto divisão social está baseada na ideia de um desenvolvimento de um novo sistema 

produtivo, no qual o camponês se torna um produtor técnico, determinando novas dinâmicas 

nos ambientes rurais, devido aos acessos aos créditos, como exemplo, evoluindo assim a uma 

característica de empresário. Então, ao reconhecer as características dos atores sociais rurais é 

destacado que as suas reproduções não são explicadas somente na ordem de subordinação aos 

capitais, mas também, na capacidade de resistência e autonomia, levando a coexistência entre 

os distintos rurais e as ruralidades, esta entendida como uma nova dinâmica com constante 

reestruturação de culturas locais em novos valores entendendo assim os rurais como históricos 

e mutáveis e levando, com isso, ao nascimento das novas ruralidades (CARNEIRO, 1997; 

WANDERLEY, 2000; 2003; 2011).  

O reconhecimento desses ambientes rurais é delimitado pelas histórias de cada localidade que 

determinam as estruturas culturais, sociais e econômicas dos meios rurais e que são alteradas 

a partir dos vínculos urbano-rurais (em maior ou menor envolvimento) como resultante de 

fatores internos e externos. Assim, nota-se a emergência desses novos atores rurais, com uma 

nova racionalidade, reinventada. As estruturas sociais e técnicas desses atores estão voltadas 

às suas reais necessidades, tanto nos sentidos físicos como nos sentidos sociais. Então, com a 

                                                             
39 Woortmann (2009) acentua: “para entender o camponês [e os agricultores familiares] é preciso olhar o 
mundo através dos óculos pelos quais ele o lê” (p.128).  
40

 MOURA, M. M. Camponeses. 2ª Ed. São Paulo: Ática, 1988.  
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reestruturação da sociedade envolvente, esta condicionada a um novo ritmo, as áreas rurais 

também são reestruturadas
41

 (WANDERLEY, 2000; BRANDENBURG, 2010a; 2010).  

Entretanto, os atores sociais contemporâneos são retratos dos atores tradicionais ou são novos 

atores rurais concebidos pelo Estado? O campesinato tem vínculos com os mercados externos, 

como mencionado, embora mantendo estruturas de funcionamento exclusivas, baseadas na 

família. Cabe analisar os elementos de ruptura e continuidade entre esses atores modernos. 

Para tanto, o entendimento é que estes são atores sociais vinculados aos recursos tradicionais 

culturalmente e aos recursos modernos de mercado e de Estado. Nota-se uma capacidade de 

resistência nesse contexto, que é intrínseco às características camponesas e à capacidade de 

construir histórias e símbolos (WANDERLEY, 2003). Então as possíveis rupturas do 

campesinato e da agricultura familiar são determinadas em termos analíticos a partir dos 

vínculos mercantis estabelecidos. Lamarche (1993; 1998) estabelece elementos de vínculos 

mercantis e, com isso, caracteriza os atores sociais, como é apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Vínculos mercantis 

  

Camponesa Familiar e pouco dependente  

Agricultura Familiar Familiar e relativamente dependente 

Empresa Familiar  Familiar e fortemente dependente 

Empresa Não familiar e fortemente dependente 

Fonte: Lamarche (1993; 1998) 

 

Assim, a agricultura familiar pode ser entendida a partir de três enunciados inter-relacionados:  

 

(I) Compreendendo uma forma camponesa e/ou uma forma empresarial; 

(II) É a partir das características sociais e dos vínculos mercantis;  

(III) Permite articular um desenvolvimento, não do dualismo clássico, mas de continuidade e 

recampesinização
42

 da condição camponesa
43

 condicionando a uma luta por autonomia. 

                                                             
41

 Candido (1977) demonstra essa reestrutura no livro Os Parceiros do Rio Bonito. 
42

 Ploeg (2008) acentua que na teoria econômica neoclássica ou marxista a recampesinização é desconsiderada, 
devido à ideia de volta ao passado. 
43 Ploeg (2008) acentua a condição camponesa como a luta pela autonomia frente os corolários da sociedade 
envolvente.  

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=28&Crop=Apple
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=2&Crop=Argentine%20Canola
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=29&Crop=Eggplant
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=14&Crop=Polish%20canola
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=17&Crop=Rice
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=18&Crop=Rose
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Sendo assim, esses atores sociais não se encontram em aversão aos mercados, mas sim, num 

distanciamento em sentido de coprodução
44

 voltada ao consumo interno, no qual o excedente 

é direcionado ao mercado (PLOEG, 2008). Portanto, é necessário entender que o conceito de 

agricultura familiar
45

 é extenso, envolvendo inúmeras formas sociais e racionalidades. Nesse 

sentido, Buainain (2006) sublinha que a categoria que envolve os agricultores familiares está 

composta por âmbitos distintos, permeados por interesses, mecanismos de sobrevivência e de 

produção e, portanto, demanda tratamentos diferenciados pelo Estado. Como mencionado, os 

reconhecimentos de tais elementos são fundamentais ao desenvolvimento rural. No Brasil 

essa identidade está determinada através da Lei nº 11.326/06, que estabelece diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e dos Empreendimentos Familiares 

Rurais.  

Portanto, em síntese, foram apresentados elementos que permitem caracterizar esses atores 

sociais rurais tradicionais, o que é necessário para um direcionamento das políticas públicas 

em conformidade com as reais demandas dos próprios atores. O vinculo estabelecido com o 

mercado, considerando as sementes crioulas, criam estruturas distintas, no entanto, ainda sim, 

estão atreladas aos processos de conservar e promover a agrobiodiversidade.  

 

2.4. ATORES SOCIAIS RURAIS TRADICIONAIS NO EMENTÁRIO ESTATAL: TERRA 

 

A abertura democrática e o neoliberalismo econômico
46

, em 1980 e 1990, condicionaram o 

Estado a uma nova forma de elaborar políticas públicas. Com a Constituição Federal de 1988, 

tem início a descentralização das condutas governamentais, aumentando o acesso aos recursos 

públicos e democratizando as políticas, por meio do estabelecimento dos conselhos setoriais. 

Assim, um novo mecanismo é formado permitindo o maior envolvimento da sociedade com a 

elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas. Nesse cenário, os atores sociais 

rurais tradicionais entraram no ementário público – assim como os movimentos sociais
47

 – 

somado ao crescente reconhecimento na academia da relevância social e econômica de tais 

                                                             
44 A co-produção é o incessante encontro e interação mútua entre homem e natureza viva e, de forma geral, 
entre social e material. Na co-produção e através dela, o social e o material são mutuamente transformados. 
Eles são configurados e reconfigurados de forma a se tornarem recursos úteis, adequados e promissores, que 
compõem um padrão coerente: o modo de produção camponês (PLOEG, 2008, p.40). 
45

 Independente das formas sociais assumidas, esta, fundamenta-se nos vínculos entre propriedade, família e 
trabalho (WANDERLEY, 1996). 
46

 Grisa (2012) acentua o neoliberalismo como uma barreira aos atores sociais rurais. As “[...] medidas 
ameaçaram as condições de reprodução social e econômica dos integrantes do fórum da agricultura familiar, 
os quais já haviam sido afetados pelas consequências da modernização da agricultura” (p.109). 
47 Como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), criado em 1984.  



72 
 

atores sociais. Sendo assim, tornam-se relevantes as participações desses atores sociais, como 

públicos beneficiários das políticas públicas e aumentando, com isso, o empoderamento da 

sociedade e permitindo o maior controle social (MATTEI, 2010; GRISA, 2012). Nesse sentido, o 

trecho abaixo reitera essa relevância, na qual: 

 
[...] o pressuposto é o de que as políticas públicas voltadas à promoção de melhorias 

na qualidade de vida das pessoas precisam contar com o envolvimento e a 

participação dos agentes sociais, especialmente dos beneficiários e/ou de suas 

formas de representação em todas as fases do processo de desenvolvimento. Para 

tanto, não basta aos movimentos sociais apenas apresentar pautas de reivindicações. 

Agora se torna necessário também interferir no processo de definição e execução das 

políticas, as quais não podem e nem devem ficar restritas somente às ações dos 

órgãos de Estado (MATTEI, 2010, p.26). 

 

Portanto, nas últimas décadas, foram estabelecidos novos vínculos entre sociedade e Estado, o 

que permitiu a abertura de um ambiente condicionado a novos atores e com o reconhecimento 

destes. Mas, é durante a década de 1990 que o desenvolvimento rural é encaminhado a outros 

âmbitos, permitindo novos recursos de análises e tendo os ideais de sustentabilidade como um 

dos eixos, a partir da Rio-92 (SCHNEIDER, 2010; GRISA e SCHNEIDER, 2015). 

Com esse cenário, as demandas nacionais nos âmbitos rurais foram incentivadas durante as 

últimas décadas com lutas pela reforma agrária e por uma política diferenciada atores sociais 

rurais tradicionais. Portanto, foram reivindicadas políticas, agrárias e agrícolas, colocando tais 

temas nos ementários do Estado. Então a questão agrária é condicionada aos debates políticos, 

sobretudo devido às resultantes da história fundiária brasileira e das trajetórias tecnológicas 

produtivistas (MATTEI, 2010). O processo histórico é marcado por uma capacidade contínua, 

acumulativa, conservadora, acentuando no Brasil um padrão de propriedade de terra arcaico, 

elevando recursos inócuos nos âmbitos socioeconômicos (BUAINAIN, 2008). Portanto, nota-se 

com esse retrato, uma estrutura que estabelece dois vieses: uma concentração de riqueza e a 

expansão da pobreza e da miséria (FERNANDES, 2008).  

O caminho é analisado por meio da modernização conservadora, mencionado anteriormente, e 

que a partir do latifúndio, preserva a concentração da propriedade de terra que, por sua vez, 

aumenta os índices de exclusão. Assim, o sistema produtivo de subsistência é substituído e as 

alternativas de sobrevivência são os de êxodos. Nesse sentido, a história fundiária brasileira é 

intrínseca à história do período de colônia do país, acentuada num momento de crescimento 

econômico. As lutas por terra são assim uma constante histórica no Brasil, nas quais são 

caracterizadas pela violência, como Eldorado do Carajás, no Estado do Pará e Corumbiara, no 
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Estado de Rondônia (BUAINAIN, 2008). Portanto, é “[...] a realidade da violência que marca a 

história do meio agrário brasileiro” (SAUER, 2008, p.233). Assim, devido à incapacidade do 

Estado em promover a reforma agrária, os movimentos sociais rurais são estabelecidos com o 

intuito de uma resistência e luta (MATTEI, 2010). Entretanto, é necessário retornar a décadas 

anteriores para compreender esse processo. 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) são formadas no início da década de 1960, com o 

intuito da luta por distintos direitos dos indivíduos e se tornam presentes em todos os Estados. 

A Igreja Católica criou a Comissão Pastoral da Terra (CPT), durante a década de 1970, e que 

se articulava com os movimentos rurais, dentre os quais o de maior relevância é o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Este movimento é articulado no final da década 

de 1970 e formado no ano de 1984, no Primeiro Encontro Nacional realizado na cidade de 

Cascavel, no Paraná, com um tom de ideais de luta e de resistência. Portanto, as histórias dos 

movimentos sociais são vinculadas umas com as outras num sentido de luta (FERNANDES, 

2000; FAVARETO, 2006). Então, diversas demandas são colocadas em debates, acentuadas com 

as violências rurais e com os êxodos (MATTEI, 2010). 

Como mencionado, as raízes fundiárias remontam à colônia e às leis coloniais, acentuado com 

o sistema econômico formado no país. No momento recente, a primeira tentativa reformista é 

datada no ano de 1946, por meio da Constituição vigente, segundo a qual os pagamentos pelas 

desapropriações teriam que ser a vista e em dinheiro, criando assim um impedimento para sua 

aprovação. Com isso, durante as décadas de 1960 e 1970, o movimento em favor do processo 

reformista cresceu, tendo como início o Estatuto do Trabalhador Rural, determinado por meio 

da Lei nº 4214/63, estendendo aos trabalhadores rurais aqueles benefícios dos trabalhadores 

urbanos. Em 1964, durante o primeiro ano da ditadura militar, devido à relevância da questão 

agrária, é elaborado o Estatuto da Terra, com a Lei nº 4.504, com três elementos sendo 

destacados: a ocupação de terras devolutas; a reestruturação das áreas de ocupação, com o 

desenvolvimento rural; e projetos de reforma agrária
48

 (BUAINAIN, 2008). Portanto, a reforma 

agrária com esse sentido, era concebida:  

 
[...] como assentamento de famílias de pequenos produtores, trabalhadores rurais 

sem terra, arrendatários, parceiros e meeiros em terras desapropriadas por interesse 

social. Nesse sentido, o Estatuto da Terra definia um conjunto de funções sociais da 

propriedade da terra e indicava que aquelas que não se adequassem a essas funções 
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 Institucionalmente é criado o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), sendo substituído pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 1979 (BUAINAIN, 2008). 
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poderiam se desapropriadas por interesse social. O principal motivo para a 

desapropriação era a “improdutividade” da propriedade, caracterizada sempre 

quando ela não atingisse níveis satisfatórios no Grau de Utilização da Terra (GUT) e 

Grau de Eficiência na Exploração (GEE), implicando a legalidade das relações de 

trabalho, o uso de tecnologia e o respeito ao meio ambiente (BUAINAIN, 2008, p.29). 

 

Contudo, houve um crescente distanciamento da ideia de transformação das relações agrárias 

e da estrutura fundiária, permitindo assim, em maiores medidas, a consolidação da categoria 

do empresário rural (ISAGUIRRE, 2012).  

Nesse cenário, durante a década de 1980, é elaborado o I Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA), como uma forma de contornar as crises sociais e estabelecer uma reforma agrária 

extensa, dinamizando a economia do Brasil, num plano ambicioso. Entretanto, os interesses 

agrários foram fortes o suficiente para inviabilizar o processo da reforma agrária. Assim, o 

PNRA é abandonado no primeiro ano, no qual, somente 82 mil famílias foram assentadas. 

Nesse contexto houve uma intensificação dos conflitos agrários durante a década de 1990, 

contornado em medida por uma série de recursos criados por meio do Estado. Contudo, o 

marco da reforma agrária brasileira é o conflito social e a pressão por terra na medida em que 

os movimentos sociais rurais assumem a luta pela terra e a redirecionam ao plano político 

(BUAINAIN, 2008). Como acentua Buainain (2008) “a fonte dos conflitos continua acesa, uma 

vez que a economia brasileira ainda não reencontrou o caminho [...] econômico sustentado e 

continua patinando na estagnação” (p.122). 

Assim como as lutas e demandas foram estabelecidas no âmbito do acesso à terra, houve luta 

e demanda por uma política de crédito (MATTEI, 2010). Portanto, enquanto a reforma agrária é 

marcada por reais conflitos, a política agrícola de transferência financeira estava em um ritmo 

acelerado, para transformar as bases técnicas da agricultura a partir dos pacotes da Revolução 

Verde (BUAINAIN, 2008). Contudo, é necessário acentuar que o processo estava direcionado a 

setores específicos, beneficiando os médios e grandes agricultores alocados no Sul e Sudeste 

do país e voltados às exportações, a partir de interesses agroindustriais (GRISA e SCHNEIDER, 

2015). 

Com isso, houve demandas por políticas públicas voltadas aos atores sociais rurais 

tradicionais e também aos trabalhadores rurais – estes, em inúmeros casos, com vínculos de 

semiescravidão, como nos setores canavieiro e do cacau. Assim, uma alternativa é demandada 
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para tais atores sociais rurais
49

 através dos sindicatos, como o Departamento Nacional dos 

Trabalhadores Rurais (DNTR), atrelado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

permitindo maior autonomia nos tratamentos das temáticas rurais, através da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). A agricultura familiar como público 

prioritário foi determinada pela diversidade da ruralidade e com o intuito de conteúdos 

delimitados, levando ao fortalecimento das estruturas familiares. As demandas desses atores 

sociais, nesse sentido, eram por políticas públicas adequadas às suas particularidades, como o 

crédito. Assim, com a abertura dos debates, houve um direcionamento no interior das arenas 

públicas, incorporando as demandas de políticas públicas (FAVARETO, 2006; MATTEI, 2010; 

SCHNEIDER, 2010; GRISA e SCHNEIDER, 2015). 

 

2.5. ATORES SOCIAIS RURAIS TRADICIONAIS NO EMENTÁRIO ESTATAL: CRÉDITO 

 

Nesse momento, movimentos sociais rurais reivindicam benefícios aos pequenos agricultores 

de forma centralizada em inúmeras localidades do Brasil, com as Jornadas Nacionais de Luta, 

iniciadas durante a década de 1990
50

, marcando uma nova atitude do Estado. Nesse sentido, as 

demandas condicionaram o estabelecido do Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAP), em 1994, com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 

durante o Governo de Itamar Franco. Embora com recursos ainda muito escassos, a política 

tem suma importância devido ao seu direcionamento para os agricultores familiares. Nesse 

contexto, o DNTR-CUT recomenda a união dos movimentos locais em um movimento de 

âmbito nacional, nomeado como Grito da Terra Brasil, em 1995, como forma de aumento das 

demandas para com o Estado. Este movimento demandou por novas políticas públicas de 

desenvolvimento rural pressionando os ementários públicos o que permite considerar a década 

de 1990 como um momento fundamental nesse processo (MATTEI, 2010; SCHNEIDER, 2010; 

GRISA, 2012). 
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 “Em contraposição ao avanço das políticas neoliberais no campo, com um acentuado caráter concentrador 
de terra e renda, conservador e excludente, o [Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais] 
MSTTR construiu o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS) como um 
instrumento estratégico para assegurar melhores condições de vida e de trabalho para o homem e a mulher do 
campo, através de uma ampla, massiva e democrática reforma agrária, da valorização e fortalecimento da 
agricultura familiar, da valorização do trabalho digno e de políticas públicas capazes de assegurar a inclusão 
social e a qualidade de vida no campo brasileiro” (CONTAG.ORG.BR).Disponivel em: https://www.contag.org.br 
Acesso em: 05/06/2015 
50 Participaram do Primeiro Grito da Terra Brasil o DNTR-CUT - a CONTAG - o MST - o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB) - o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) - o Movimento Nacional dos Pescadores 
(MONAPE) e - a Coordenação das Articulações dos Povos Indígenas do Brasil (CAPOIB) (GRISA, 2012). 

https://www.contag.org.br/
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Com isso, o Grito da Terra Brasil ocorreu como um estímulo para as demandas por políticas 

públicas baseadas na própria sociedade. Durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, a 

política de crédito criada no mandato de Itamar Franco é reformulada, através do Pronaf, 

instituído a partir do Decreto nº 1.946/96, considerado como a principal política pública de 

financiamento de crédito para a agricultura camponesa e familiar, sendo no período recente o 

momento mais marcante enquanto política pública (SCHNEIDER, MATTEI e CAZELLA, 2004). 

Então, Aquino e Schneider (2015) relatam a partir de Abramovay (1998) e Veiga (2007) que: 

“a inserção da agricultura familiar na agenda política nacional [...] com quase um século de 

atraso em relação à experiência dos países desenvolvidos que, [...] no inicio do século XX, 

optaram pelo incentivo ao modelo familiar de produção [...]” (p.57). 

Portanto, até 1993, não havia nenhuma política pública em âmbito nacional direcionada às 

necessidades da agricultura familiar. Com as lutas reivindicatórias dos movimentos sociais foi 

criado o Provap, como mencionado, transformado em 1996 em Pronaf.  

Até então, os agricultores familiares acessavam os créditos rurais a partir do então Manual de 

Crédito Rural, no eixo mini e pequenos produtores, numa disputa com os grandes produtores 

e estes, na história do Brasil, como os principais beneficiários das políticas de crédito rural. O 

Pronaf é assim, a resultante de uma bandeira histórica dos atores sociais rurais, permitindo o 

acesso aos recursos até então omitidos (MATTEI, 2010). Portanto, houve uma ampliação no 

número de agricultores familiares com acesso aos créditos, por meio das demandas locais e 

nacionais, permitindo um novo plano de desenvolvimento rural para o Brasil (ABRAMOVAY, 

1998), embora ainda marcado por uma clara ambivalência (AQUINO e SCHNEIDER, 2015). 

Com uma política pública de crédito, o Estado reconheceu a ordem dos agricultores familiares 

e camponeses, que até o momento estava restrita à ideia de pequenos produtores e que, então, 

não eram contemplados com políticas especiais de acordo com suas necessidades. Entretanto, 

esta política foi formulada por uma ótica de inclusão aos mercados, com um financiamento 

destinado a esses atores nas áreas rurais (SCHNEIDER, MATTEI e CAZELLA, 2004). Segundo o 

BNDES
51

, o intuito dessa política de crédito é o financiamento das atividades voltadas à 

implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, aumentando com isso a 

produtividade e a renda das famílias. Nesse sentido, esta política é criada com o discurso de 

um novo instrumento de desenvolvimento rural para o país, durante o Governo de Fernando 

                                                             
51 Disponivel em: https://www.bndes.gov.br. Acessado em: 18/06/2015 
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Henrique Cardoso, condicionada ao combate das marcas tradicionais das políticas de Estado 

criadas até o momento (AQUINO e SCHNEIDER, 2015).  

Então, criada por meio do Decreto nº 1.946/96, essa política teve como finalidade incentivar o 

desenvolvimento rural, através do fortalecimento da agricultura familiar, considerados a partir 

de quatro principais eixos: (i) negociação e articulação de políticas publicas; (ii) instalação e 

melhoria de infraestrutura e dos serviços nos municípios; (iii) o financiamento da produção da 

agricultura familiar; e (iv) a capacitação e a profissionalização dos agricultores familiares e 

técnicos. Os custos elevados e a escassez dos créditos eram as maiores barreiras a partir disso, 

sendo o financiamento um instrumento para promover um novo padrão de desenvolvimento 

rural. Com isso, esta política pública de crédito é reestruturada em inúmeros momentos, com a 

finalidade de incorporar novas demandas e institucionalidades, a partir dos Governos de Luís 

Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff (GRISA, 2012; AQUINO e SCHNEIDER, 2015).  

No início da política de crédito havia um limite de financiamento, determinando os níveis de 

produtividade, o que não envolvia aqueles produtores com baixos níveis de renda (AQUINO e 

SCHNEIDER, 2015).  

Atualmente, essa política conta com 12 linhas de créditos, aumentando o acesso à diversidade 

socioeconômica dos atores sociais rurais. Sendo assim, os produtores são encaminhados de 

acordo com as suas reais características produtivas, para o então acesso aos créditos. É notado 

nessa política pública um intuito de abarcar a diversidade familiar de produtividade devido 

aos âmbitos socioeconômicos (GRISA, 2012). Entretanto, críticas recorrentes foram feitas aos 

limites máximos de renda, condicionando assim, um aumento nos valores de enquadramento, 

permitindo o acesso de produtores mais capitalizados, o que levou a dois processos: por um 

lado um aumento da participação do sindicalismo patronal influenciando a política de crédito 

e por outro, a capacidade desses produtores em oferecer contrapartidas aos bancos, permitindo 

o acesso facilitado aos recursos. Portanto, nota-se uma política pública de crédito baseada em 

produtores com maiores níveis de renda (AQUINO e SCHNEIDER, 2015).    

Durante o período de 1996 até 2012 foram investidos mais de R$ 100 bilhões, entretanto, os 

maiores volumes foram direcionados aos segmentos exportadores. Houve assim o aumento no 

número de financiamento destinado aos agricultores familiares. No plano safra 2015-2016 o 

investimento do Governo Federal será de R$ 28,9 bilhões
52

. Contudo, apesar de aumentos no 

volume de recursos, os valores estão concentrados nos três Estados do Sul do Brasil. Nesse 

                                                             
52 Disponivel em: https://www.mda.gov.br. Acessado em: 18/06/2015.  
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sentido, os produtores familiares com baixa renda encontram barreiras ao acesso, acentuando 

o caráter seletivo e excludente da política. Notam-se questionamentos acerca das capacidades 

dessa política pública de crédito em permitir um novo padrão de desenvolvimento rural 

(AQUINO e SCHNEIDER, 2015).  

As críticas feitas as formas dessa política pública estão direcionadas aos destinos dos recursos 

financeiros, em termos do perfil socioeconômico dos beneficiários e das culturas atendidas 

(GUANZIROLLI, 2007).  

 

2.5.1. Linhas de crédito alternativas 

 

Conforme acentuam Grisa et. al. (2014) a partir de Bittencourt (2003)
53

 e Leite (2001)
54

, 

houve durante a política de crédito um aumento nos recursos financiados que permitiu um 

aumento no número de contratos, mas direcionados às commodities, voltadas aos Estados do 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, esta política pública de crédito se assemelha às 

políticas de crédito das décadas anteriores, direcionadas a determinados produtores. Assim, 

questiona-se se esta política somente incentiva um sistema de desenvolvimento produtivista, 

sendo a familiaridade com o sistema bancário um auxílio, ou se esta política permite um novo 

desenvolvimento da ruralidade no Brasil (GRISA et. al., 2014). Nesse sentido, o trecho abaixo 

acentua os resultados dessa política, que: 

 
 
[...] não tem sido capaz de estimular uma mudança efetiva nas características do 

padrão de desenvolvimento agrícola que vigora no meio rural brasileiro. Pelo 

contrário, ao que tudo indica o programa mantêm e incentiva entre os agricultores 

familiares o viés setorial e produtivista do modelo convencional, ou, em outros 

termos, esta “fazendo mais do mesmo”. [...] essa realidade pode ser evidenciada ao 
se comparar o uso dos recursos dessa política pública nas duas regiões brasileiras 

que concentram a maioria dos estabelecimentos familiares do Brasil: nordeste e sul 

(AQUINO e SCHNEIDER, 2015, p.70). 

 

Os créditos derivados desta política não têm contribuído com a economia do Nordeste – os 

estabelecimentos nordestinos não contam com recursos mínimos ou estruturas necessárias em 

caso de adversidades (AQUINO e SCHNEIDER, 2015). Nos Estados do Sul os créditos fomentam 
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 BITTENCOURT, G. A. Abrindo a caixa-preta: o financiamento da agricultura familiar no Brasil. Dissertação 
(Mestrado). Unicamp. Campinas, 2003. 
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 LEITE, S.P. Padrão de financiamento, setor público e agricultura no Brasil. In: LEITE, S.P. (Org.). Políticas 
Públicas e Agricultura no Brasil. Porto Alegre, Ed. da UFRGS, 2001. 
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um sistema produtivista de commodities; no Estado do Paraná, em 95% dos estabelecimentos 

familiares com acesso aos créditos, as práticas produtivas são convencionais
55

. Portanto, nota-

se nesses estabelecimentos um viés consolidado de produtividade, fortalecido com o acesso 

aos créditos, nos quais, estes têm sido orientados para um aumento no número de contratos, 

ao invés de promover outras realidades sociais. Retrata-se nesta política, como mencionado, 

um incentivo ao sistema produtivista ligado ao fortalecimento de monoculturas. Nesse 

sentido, os financiamentos de créditos ainda não são suficientes para alterar o sistema 

sociotécnico, sendo necessário aumentar os vínculos com outras políticas públicas de caráter 

estruturante (IBASE, 2006; AQUINO e SCHNEIDER, 2015). 

Frente às críticas aos incentivos dados a sistemas convencionais monocultores, por meio do 

acesso aos créditos de custeio e investimento, foram criadas novas linhas de créditos voltadas 

a práticas socioambientais: Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido, Pronaf Agroecologia e Pronaf 

Eco, resultantes, sobretudo, das demandas dos movimentos sociais rurais. Entretanto, tais 

linhas de crédito foram estruturadas de forma inadequadas aos interessados levando a um 

número baixo de acessos. Os motivos são as barreiras aos acessos aos créditos nos bancos, o 

desconhecimento das linhas e as assistências técnicas nulas, delimitando um entrave aos 

conceitos e métodos dos sistemas alternativos. Assim sendo, na safra de 2010-2011, dos 5.412 

contratos firmados através dessas quatro linhas de créditos, somente dois se referiam ao 

Pronaf Agroecologia. Embora o incentivo dado ao financiamento de atividades alternativas 

exista, as linhas do Pronaf foram consideradas restritas devido ao número dos contratos. 

Portanto, mesmo reestruturando a política pública de crédito, esta não foi condicionada como 

deveria (WEID, 2006a; SAMBUICHI et. al., 2012; GRISA, 2012). 

Com as novas demandas sociais, uma nova linha é criada, o Pronaf Sustentável, com o intuito 

de vincular a assistência técnica com os créditos rurais, por meio do Decreto nº 6.882/09. Esta 

nova linha visa consertar as barreiras criadas a partir das outras linhas. A assistência técnica é 

um instrumento fundamental nesse sentido, efetuada por meio das chamadas públicas nas 

quais as técnicas devem manter uma assistência contínua, permitindo um desenvolvimento em 

âmbitos sociais, culturais, econômicos e ambientais. Nota-se com essa linha um intuito em 

diminuir os ideais de produtivismo inerente às demais linhas do Pronaf. Portanto, o 

estabelecimento do Pronaf é resultado das reinvindicações dos movimentos sociais por 

políticas de créditos nos fóruns de políticas públicas, sobretudo, incentivados com a abertura 
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democrática na década de 1980. A partir de uma política de crédito direcionada aos 

produtores familiares, novas demandas foram feitas com a finalidade de estruturá-la nos 

âmbitos socioambientais, por meio de demandas de movimentos como a Articulação Nacional 

de Agroecologia (ANA) e a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) (SAMBUICHI et. 

al., 2012; GRISA, 2012). 

Nesse retrato, os incentivos econômicos dados às políticas socioambientais são, em suma, 

canalizados por meio das políticas de créditos como as linhas verdes. Entretanto, é necessário 

um vínculo entre as políticas de crédito e as demais medidas, como os mercados institucionais 

(SAMBUICHI et. al., 2012). Sendo assim, o próximo item se refere a uma política que permite 

criar um mercado institucional e vincula distintas necessidades dos produtores rurais.  

 

2.6. POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: DO FOME ZERO AO PAA 

 

A formação de uma política alimentar e nutricional é derivada dos elementos vivenciados nas 

últimas décadas no Brasil, permitindo uma abertura às novas ideias e a novos atores sociais e, 

então, levando aos debates acerca da temática da fome. Entretanto, tais debates não são novos 

no Brasil mas, durante a década de 1990 é retratado com outro viés, considerado como um 

terceiro momento. O primeiro momento recorre ao início da década de 1970, em um cenário 

de desabastecimento dos alimentos, devido ao aumento da população. Portanto, o foco estava 

na escassez de alimentos e não numa política real de combate à fome. O próximo momento é 

vivenciado durante as décadas de 1970 e de 1980, com as políticas diretas de assistência 

alimentar, com o aumento dos níveis de insegurança alimentar. As políticas públicas criadas 

nesse momento são incentivadas com a dianteira do ativista Josué de Castro
56

, acentuando tal 

temática em seus estudos e na sua militância, relacionando a fome tanto ao desenvolvimento 

como ao subdesenvolvimento, acentuada devido aos corolários socioeconômicos
57

. Portanto, 

houve um enorme envolvimento de Josué de Castro no combate à fome, assinalado por meio 

dos indicadores e das análises do consumo brasileiro, levando à conclusão de uma desarmonia 

entre ciência alimentar e recursos financeiros. O terceiro momento ocorre durante a década de 

1990, quando as políticas foram redirecionadas ao combate à fome a partir da assistência e do 
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 Nesse sentido, “Josué de Castro teve reconhecimento internacional ao denunciar a persistência da fome no 
mundo moderno como um fator político, de grande responsabilidade dos governos” (TAKAGI, 2006, p.17). 
57 Josué de Castro (1908 – 1973) por meio de suas obras – como Geografia da Fome e Geopolítica da Fome – 

pôde destacar o dever do Estado no combate à fome.  
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abastecimento alimentar, iniciado com o Fome Zero (TAKAGI, 2006; GRISA, 2012; BEZERRA e 

ISAGUIRRE, 2015). 

Assim sendo, é necessário retomar as iniciativas do Governo Paralelo, este, estruturado com a 

derrota de Luiz Inácio da Silva, em 1989, como uma forma de análise das políticas públicas 

de combate à fome. O Governo Paralelo é criado em 1990, enquanto um instrumento político 

voltado ao estabelecido de alternativas, políticas públicas e críticas ao Governo de Fernando 

Collor de Mello. Com o impeachment deste, o Governo Paralelo é denominado como Instituto 

Cidadania, em 1993, e, torna-se um ambiente de debate de políticas públicas, a partir das 

Caravanas da Cidadania (INSTITUTO LULA, s.d.)
58

.  

Um dos eixos temáticos incentivados por meio do Governo Paralelo e do Instituto Cidadania 

foi o combate à fome. Assim, em 1991, o Governo Paralelo recomendou o estabelecimento de 

uma política nacional de segurança alimentar, por meio de um documento de autoria de Luiz 

Inácio da Silva e José Graziano da Silva. Esta política acentua os mecanismos e instrumentos 

de combate à fome, determinados com o estabelecimento do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar (Consea). Em 1993, durante o Governo de Itamar Franco, a política então obteve 

iniciativa e foram criados um Plano de Combate à Fome e à Miséria e o Consea, no mesmo 

ano acontecendo, em 1994, a I Conferência Nacional (TAKAGI, 2006; GRISA, 2012).  

Entretanto, o Consea é extinto no primeiro ano do Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

sendo substituído por um Conselho Consultivo, a Comunidade Solidária. Com isso, a temática 

de segurança alimentar e nutricional (San) é colocada de lado durante este Governo (TAKAGI, 

2006). Contudo, os movimentos sociais liderados por Herbert de Souza colocam o assunto no 

ementário público mais uma vez, somado ao fomento da Cúpula Mundial de Alimentação, em 

1995, na cidade de Roma. Nesse sentido, foram formados movimentos locais e nacionais para 

elaborar o documento brasileiro com representantes da sociedade e do Governo. Assim, como 

resultado, em 1998, é criado o Fórum Brasileiro (Fbsan), o qual envolve distintos movimentos 

sociais, técnicos e científicos, voltados ao combate da fome e da miséria (TAKAGI, 2006; 

CONSEA, 2009; MALUF, 2009; GRISA, 2012). 

No Governo de Lula, além do Fome Zero, é reestabelecido o Consea, este, com o intuito de 

estabelecer as linhas da Política Nacional de San e o monitoramento de políticas públicas  e 

sendo criado o Sistema Nacional de San (Sisan). Como um dos primeiros envolvimentos 

                                                             
58 Disponível em: https://www.institutolula.org. Acesso em: 10/10/2015 
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desse Conselho, o Plano Safra 2003-2004
59

 e a II Conferência Nacional, em 2004, em Olinda, 

Pernambuco. Nota-se, nesse sentido, um aumento no envolvimento público com a temática da 

San. Portanto, o Fome Zero retrata três âmbitos fundamentais: políticas estruturais, políticas 

específicas e políticas locais, vinculada ao então recém-criado Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (Mesa). Os resultados do Fome Zero levaram ao 

envolvimento da sociedade, formando uma verdadeira bandeira de combate à fome, criando 

canais em inúmeras localidades brasileiras, com os denominados Comitês Gestores Locais. É 

necessário destacar esta política como um instrumento promotor de San e, vinculada com as 

demais iniciativas (INSTITUTO CIDADANIA, 2001; TAKAGI, 2006; MALUF, 2009; GRISA, 2012; 

CAMPOS e BIANCHINI, 2014).  

Uma das principais barreiras do Governo Lula estava em retomar a capacidade do Estado em 

elaborar e executar políticas públicas de uma forma a vincular as camadas mais pobres da 

sociedade, diminuindo os quadros de miséria e de exclusão social dos indivíduos (SERAFIM, 

2011).  

Nesse sentido, as políticas públicas criadas a partir do Fome Zero levaram a um aumento no 

acesso aos alimentos e colocando no ementário esse direito humano. As políticas estruturais 

se voltam então ao aumento da renda das famílias, diminuindo as inconstâncias alimentares 

(INSTITUTO CIDADANIA, 2001; TAKAGI, 2006; CAMPOS e BIANCHINI, 2014). Nesse sentido, tais 

políticas foram estruturadas nos eixos apresentados na figura abaixo: 

 

                                                             
59 O Plano Safra 2003/2004 é a base para a criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído 
pelo Art. 19º da Lei nº 10.696 e regulamentado pelo Decreto nº 4.772/03. 
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Figura 5 - Diagrama das principais políticas do Fome Zero 

 

Fonte: Instituto Cidadania (2001) 

 

Assim, por meio do estabelecimento de uma política de Governo, em 2003, direcionada aos 

mercados institucionais, um novo mecanismo entra no ementário das políticas públicas do 

Brasil, derivado do Fome Zero, o PAA. Os movimentos sociais rurais executaram a política e 

reivindicaram novas iniciativas como uma forma de melhorar os mecanismos existentes. Esta 

política é um importante instrumento que vincula os mercados com recursos promotores de 

San (GRISA e PORTO, 2015), com um intuito de venda direta ao Governo, como uma forma de 

promover a produção de alimentos. Esse processo permitiu estruturar um mercado de semente 

crioula a partir da ampliação em potencial da demanda. 

O PAA é uma política orientada por meio de demandas dos mercados institucionais, voltada à 

aquisição de diversos alimentos produzidos a partir de agriculturas familiares, permitindo com 

isso promover a cultura alimentar das localidades. Assim, muitos dos produtos destinados ao 

consumo da família são direcionados aos mercados. Então, o Governo adquire os alimentos e 
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redireciona aos indivíduos em condições de risco alimentar. Portanto, esta política estabeleceu 

novos mecanismos e instrumentos num contexto de políticas públicas o que permite promover 

os alimentos e também os hábitos locais, e abrindo novos canais de comércio como as feiras 

(MIELITZ; 2014; PORTO, 2014; GRISA e PORTO, 2015). 

Institucionalmente, a política é criada em 2003, por meio da Lei nº 10.696 e, é condicionada a 

aprimoramentos, a partir do envolvimento e demandas dos atores sociais rurais. Para tanto, 

dois momentos foram fundamentais: a Resolução 08/2003, autorizando as aquisições de 

sementes locais, tradicionais ou crioulas; e a Resolução 12/2004, atribuindo o acrescimento de 

30% a todos os produtos produzidos a partir de sistemas agroecológicos ou orgânicos. A 

Resolução 08/2003 era efetuada a partir de uma modalidade existente, Compra Direta da 

Agricultura Familiar (CDAF). No entanto, em 2014 é estabelecida uma nova modalidade por 

meio do Decreto nº 8.293, e do Manual da Conab Título nº 86. Com o estabelecimento dessa 

nova modalidade, as sementes crioulas foram então fortalecidas (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

GRUPO GESTOR, 2003; 2004).  

Nesse cenário, as sementes crioulas deram suporte à evolução da sociobiodiversidade das 

comunidades do Brasil, com os bancos familiares e comunitários de sementes, levando a uma 

maior autonomia produtiva e também ao autoabastecimento. Nota-se nessa iniciativa o 

enorme fortalecimento e desenvolvimento de inúmeras localidades, vinculando produtores 

familiares aos mercados locais devido a maiores variedades. No entanto, houve um enorme 

crescimento de produtos in natura, aumentando a diversidade produtiva, das quais foram 

comercializadas mais de 400 variedades, permitindo a melhoria na qualidade da alimentação 

(MIELITZ; 2014).  

Atualmente esta política está estruturada em seis modalidades, destacadas na tabela abaixo, a 

partir das modalidades, dos acessos, dos limites, dos recursos e dos intuitos.  
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Tabela 4 - Modalidades PAA 2015 

Modalidades Acessos Limites Recursos Intuitos 

Compra da 

Agricultura 

Familiar para 
Doação 

Simultânea 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 4,5 

mil 
MDS 

 
Responsável pela doação de 

produtos adquiridos da 

agricultura familiar a pessoas 
em situação de insegurança 

alimentar e nutricional. 

 

Formação de 

Estoques pela 
Agricultura 

Familiar(CPR 

Estoque) 

Organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 8 

mil 
MDS/MDA 

 
Disponibiliza recursos para 

agricultura familiar formar 

estoques de produtos para 
comercialização. 

 

Compra Direta 

da Agricultura 
Familiar 

(CDAF) 

Individual ou organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 8 
mil 

MDS/MDA 

 
Aquisição de produtos em 

situação de baixa de preço 

ou para atender a demandas 

de alimentos (condição de 
insegurança alimentar). 

 

Incentivo à 
Produção e 

Incentivo de 

Leite (PAA 

Leite) 

Individual ou organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 4 

mil por 

semestre 

MDS 

 
Distribuição de leite para o 

combate à fome (Estados do 

Nordeste). 

 

Aquisição de 

Semente 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 16 

mil ou 

R$ 6 
milhões 

- 
Compra de sementes para 

doação 

Compra 

Institucional 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 8 

mil 
- 

 

Consumo de alimentos  
 

 

Fonte: Elaboração própria (Brasil, MDA)
60

 

 

A partir das reestruturações ministeriais e também com a criação de um novo ministério, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
61

 houve uma nova dinâmica 

a esta política. Com isso, a política passa a ser conduzida por seis ministérios e administrada 

através de um Grupo Gestor (GGPAA) como caráter deliberativo e com o intuito de orientar a 

                                                             
60

 Disponível em: https://www.mda.gov.br. Acesso em: 11/06/2015 
61

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) é ciado a partir de dois Ministérios e de 
uma Secretária, o Ministério de Assistência Social (MAS), o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome (MESA) e a Secretária Executiva do Conselho Gestor Interministerial do Bolsa Família.   
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execução desta política e normatizando-a por meio das Resoluções
62

. O funcionamento desta 

política é efetuado a partir dos estados e munícipios e da Conab e coordenado pela Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com mecanismos de controle social (GRISA, 

2012; PORTO, 2014; CAMPOS e BIANCHINI, 2014).  

Contudo, é necessário acentuar o caráter inovativo dessa política de Governo, sendo esta uma 

política estruturante de mecanismos de segurança alimentar (MIELITZ, 2014). Nesse sentido, o 

incentivo à sociobiodversidade é recorrente, como mencionado e, nesse caso, é demonstrado a 

partir de dados. Em 2009, 81 variedades foram fornecidas ao PAA, em 2012, de um total de 

136 variedades no Brasil. Quanto à distribuição regional das compras do PAA durante o 

período de 2009 e 2012, o Estado de Santa Catarina é o que efetuou os maiores valores, com 

aproximadamente 35%, o Estado do Paraná com aproximadamente 25% e o Estado da Bahia 

com aproximadamente 10%. No Estado do Paraná houve o aumento de 19% em 2009, para 

26% em 2012. Embora se note uma baixa venda, o incentivo é dado e tem sido crescente no 

decorrer dos anos, as barreiras estão na quantidade limitada de produtores capacitados a esses 

sistemas produtivos no Brasil, dos quais, somente 0,1% dos produtores têm certificados
63

 

(PORTO, 2014; GALINDO, SAMBUICHI e OLIVEIRA, 2014).  

De acordo com Londres (2013), o PAA mostra-se como uma política pública inovadora para 

conservar e promover os recursos ambientais, como as sementes crioulas, e para fortalecer os 

produtores familiares. O mérito da política para a autora está em permitir que os exercícios de 

aquisições e distribuições de sementes promovam as estruturas e princípios de autonomia e da 

diversidade (LONDRES, 2013). O próximo item acentua as iniciativas políticas condicionantes 

à sociobiodiversidade, levando ao aumento no número de produtores familiares no contexto e 

que estão atreladas às políticas de combate à fome. É necessário acentuar que as políticas aqui 

apresentadas possuem um caminho de complementariedade, visto que a agricultura não é uma 

prática independente, mas sim dependente de inúmeros aspectos.  

 

2.7. INCENTIVO À AGROBIODIVERSIDADE 

 

Como mencionado durante o texto, são inúmeros os fatores condicionantes desse novo padrão 

                                                             
62

 O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Fazenda (MF), Ministério da 
Educação (MEC) e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 
63 Variedades produzidas a partir de sistemas agroecológicos ou orgânicos.  
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produtivo adotado em distintas localidades do mundo, onde os interesses se voltam aos novos 

recursos técnicos e aos insumos, como as novas cultivares e que, na soma desses mecanismos 

permite o aumento da produtividade e nesse sentido, os riscos ambientais e socioeconômicos 

também têm aumento. Em outro viés, os sistemas produtivos tradicionais têm como intuito os 

ideais de comunhão com os conhecimentos herdados, assim as dinâmicas de cultivos são cada 

vez mais atreladas às racionalidades socioambientais (BEVILAQUA et. al., 2014). 

O MDA (s.d.) evidencia a insustentabilidade do sistema produtivo produtivista, em virtude dos 

condicionamentos, levando os recursos naturais não renováveis à exaustão. E então, enquanto 

uma alternativa às commodities, é necessário um redirecionamento produtivo de alimentos em 

quantidade, qualidade e diversidade. A partir desses elementos, demandas foram colocadas no 

sentido de alternativas técnicas e políticas como forma de condicionar o sistema de produção 

a um viés sustentável. Nesses termos, dois planos nacionais, diretamente associados à ideia de 

desenvolvimento devem ser destacados por tratarem desta temática: o Pndrss e o Planapo, que 

são mecanismos estatais determinados e adicionados recentemente ao ementário público. 

A noção de desenvolvimento tem um viés articulado aos processos vivenciados nos ambientes 

rurais, condicionados pelo Estado, a partir de mecanismos pré-estabelecidos. No entanto, o 

desenvolvimento rural é alterado de acordo com novos condicionantes sociais e econômicos, 

sobretudo, colocados às atividades rurais. Então desenvolvimento rural pode ser visto a partir 

de mecanismos do Estado que influenciam as ruralidades. A partir dos elementos que levaram 

aos ideais de sustentabilidade – como mencionado anteriormente e como será abordado no 

próximo capítulo – o termo sustentável também é aplicado ao ambiente rural no sentido de um 

plano a sociobiodiversidade, enquanto um instrumento de desenvolvimento (NAVARRO, 

2001). Nesse sentido, os caminhos ao desenvolvimento rural são pautados em políticas 

determinadas pelo Estado, como compreende Navarro (2001) e que, em inúmeros momentos 

são resultantes das demandas dos próprios movimentos sociais, a partir dos resultados dos 

processos de produção vivenciados, como destacado neste capítulo. Com isso, pretende-se, a 

partir de políticas públicas acentuar os territórios como um ambiente socialmente construído e 

dinâmico (SCHNEIDER, 2004; MATTEI, 2010). 

Portanto, pode-se entender que os ideais de desenvolvimento rural nascem nos debates sociais 

e políticos, os quais emergem em momentos históricos específicos, e denunciam os limites 

dos sistemas produtivistas. Acentuam-se assim, os crescentes inter-relacionamentos entre as 

sociedades e a ruralidade, nas quais, as áreas rurais devem ser vistas não apenas como 
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ambiente produtivo de alimentos e matérias-primas. Mais do que isso, o mundo rural envolve 

a sociedade em termos materiais e simbólicos (BRANDENBURG, 2010a), numa coesão entre as 

atividades rurais e não rurais. Outro sentido do desenvolvimento rural permite promover as 

identidades, com estímulos a pluriatividade, dando sentido às comunidades rurais e aos atores 

sociais locais. Além disso, o desenvolvimento rural está associado às necessidades de novos 

instrumentos de políticas públicas, para as quais deve ser considerada a preservação dos 

recursos ambientais. São estabelecidos, com isso, novos alicerces econômicos, ambientais e 

sociais e novas identidades dos atores rurais, ingredientes do desenvolvimento rural como um 

processo de sobrevivência que é limitado por um sistema produtivista, como aponta Schneider 

(2004) baseado em Ploeg et. al. (2000)
64

. 

Como mencionado anteriormente, a partir da abertura democrática durante a década de 1980, 

houve um novo condicionante às políticas públicas, permitindo um fortalecimento de práticas 

familiares e da própria identidade dos atores sociais rurais. Como reitera o MDA (s.d.)
65

 a 

partir do Governo de Luiz Inácio da Silva, na década de 2000, é acentuado um fortalecimento, 

por meio de políticas públicas e novos mecanismos do desenvolvimento rural, incluído no 

ementário do Estado, embutidos em políticas que respondem às demandas sociais e permitem 

uma maior visibilidade às diversidades sociais e produtivas no país. Assim, a temática de 

desenvolvimento tem, cada vez mais, entrada em literaturas e nos ementários nacionais, que 

não estão mais pautados somente nos aspectos restritos ao caráter econômico. Nesse sentido, 

o desenvolvimento rural está condicionado ao estabelecimento dos novos produtos e serviços, 

a partir de novos mercados e trajetórias tecnológicas, reconstruindo as práticas em termos 

locais (KAGEYAMA, 2008). Portanto, com esse contexto, o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), paritário entre a sociedade e o Governo, torna-

se um importante canal de articulação, incentivando os direcionamentos das políticas públicas 

e, constituindo-se em um importante fórum de ideias.  

A elaboração de uma Política Nacional e de um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário é iniciada na I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário (CNDRSS), em 2008, determinando propostas e iniciativas políticas, 

convertidas num Projeto de Lei, atualmente tramitando no Senado Federal. As proposições e 

                                                             
64

 Ploeg, J. D. Rural Development: from practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, Netherlands, 
v.40, n.4, 2000.  
65 MDA. Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, s.d.  
Disponível em: https://www.mda.gov.br. Acesso em: 16/10/2015 
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iniciativas levadas a esse Projeto de Lei definem as atividades do Estado nos ambientes rurais, 

a partir de planos, programas e ações, que visem o desenvolvimento sustentável no Brasil. É 

destacado na justificação do Projeto de Lei que a lei tem um direcionamento que beneficia a 

sociedade, urbana e rural, por permitir a segurança alimentar e nutricional, preservando as 

biodiversidades e os patrimônios culturais, levando ao fortalecimento do mercado interno do 

país, beneficiando não somente os indivíduos vinculados aos ambientes rurais, mas também 

às áreas urbanas, com alimentos de qualidade além de diminuir o êxodo rural. Com políticas 

de Estado, somadas às políticas de Governo é possível orientar as ruralidades nacionais, no 

qual o Plano Nacional se torna um instrumento central da Política Nacional (BRASIL. SENADO 

FEDERAL, 2010). 

As iniciativas de uma política de desenvolvimento rural sustentável incentivada pelo Condraf 

marcam os ideais da ruralidade, sobretudo, ao compreender o ambiente rural como espaço de 

produção, de relação com a natureza e de reprodução dos modos de vida. Assim então, são 

notados recursos necessários para promover um novo modelo de desenvolvimento rural para o 

Brasil, redirecionando as políticas públicas alinhadas com princípios de democracia, inclusão, 

sustentabilidade, diversidade, soberania, igualdade e solidariedade. 

Nesse sentido, de acordo com Mattei (2010), a democracia como um princípio estruturante da 

cultura política e dos vínculos sociais, orienta as normas institucionais e também os âmbitos 

sociais e, portanto, com isso, permite fornecer elementos para a sociedade estabelecer novos 

mecanismos voltados ao desenvolvimento rural sustentável, e assim, Mattei (2010) acentua: 

(1) A inclusão está voltada aos instrumentos que permitem a democracia política, social, 

econômica e cultural da sociedade; 

(2) A sustentabilidade envolve inúmeras dimensões voltadas à superação dos elementos 

determinados historicamente tanto sociais como ambientais;  

(3) A diversidade é o reconhecimento dos distintos ecossistemas e das culturas encontrados no 

Brasil;  

(4) A soberania é o reconhecimento do direito do Estado em determinar as políticas que 

promovam o desenvolvimento, e;  

(5) A igualdade como um princípio orientador dos âmbitos sociais.  
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Portanto, esses são os princípios orientadores da Política Nacional e permitem reconhecer os 

ambientes rurais como áreas de convivência tanto econômica como social, a partir do respeito 

às diferenças e conservação dos recursos ambientais (MATTEI, 2010; MDA, s.d.). 

Em suma, as iniciativas do Plano Nacional condicionam os sentidos nos quais tanto o Estado 

como a sociedade devem percorrer acerca do desenvolvimento rural. Nota-se que as propostas 

estão vinculadas às demandas dos movimentos sociais por novas políticas públicas, a partir do 

contexto interno e externo ao Brasil (MDA, s.d.). Incentivado pelas premissas de uma política 

e do plano de desenvolvimento rural sustentável, são demandados instrumentos nesse sentido. 

Recentemente, com o Decreto nº 7.794/12, é estabelecida a Política Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica (Pnapo), que acentua no Art. 1º o objetivo: 

 
[...] de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da 

transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 
população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo 

de alimentos saudáveis (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012).  

 

Com base nesse objetivo expresso é estabelecida no Art. 4º a necessidade de criar um Plano 

Nacional (Planapo) sobre a incumbência da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (Cnapo) e Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo).  

Ao formular uma Política Nacional o Estado demonstra intuito em fomentar políticas voltadas 

ao desenvolvimento rural sustentável. Práticas sustentáveis promovem elementos tanto sociais 

como ambientais, sendo marcas desses sistemas de produção. Assim, conforme Bianchini 

(2013)
66

, as iniciativas públicas, como esta política, permitem à sociedade uma melhoria na 

qualidade de vida através da qualidade dos alimentos consumidos, como um exemplo, e uma 

melhora na qualidade de vida dos produtores por meio dos sistemas produtivos adotados. 

Então, o Estado através de 10 Ministérios em parceria com a sociedade, elaborou o Planapo 

com 125 iniciativas, envolvidas em 14 metas, instruídas por quarto eixos. O II Plano Nacional 

está em construção, devendo incluir propostas um quinto eixo relacionado à terra e ao 

território. 

Nesse sentido, a ANA, articuladora de inúmeros movimentos em torno do debate do fomento 

ao desenvolvimento rural e práticas produtivas sustentáveis no Brasil, contribui na elaboração 

                                                             
66BIANCHINI, V. Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. Plano Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (PLANAPO). Brasília: MDSCIAPO, 2013. 
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de políticas como Pnapo e Planapo. Assim sendo, promoveu processos de consulta a partir de 

cinco seminários locais, na Amazônia, no Cerrado, no Nordeste, no Sudeste e no Sul e o 

Seminário Nacional, envolvendo com isso, aproximadamente 300 indivíduos direcionados 

para as elaborações da Pnapo e do I Planapo (2013-2015). Então, em 2012, a ANA apresentou 

um documento com as propostas para a Política Nacional, com apoio do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), e que estão listados na tabela abaixo (ANA, 2015): 
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Tabela 5 - Propostas da ANA para o PNAPO 

Propostas da ANA para a Pnapo 

1. A PNAPO, em suas concepções, instrumentos, mecanismos de gestão e controle social, deve estar 

orientada para o fortalecimento de uma alternativa sustentável aos padrões atualmente dominantes na 

organização socioeconômica, técnica e ecológica do desenvolvimento rural brasileiro. 

2. A efetividade da PNAPO deverá estar intrinsecamente associada ao princípio da função social da 

Terra, através da realização da reforma agrária, da regularização fundiária e do respeito aos direitos 

territoriais das populações e comunidades tradicionais. 

3. Políticas existentes direcionadas à produção familiar têm induzido parcelas crescentes desse 

segmento ao atrelamento subordinado a setores do agronegócio. Por outro lado, as políticas inovadoras 

existentes são insuficientes, pouco abrangentes e fragmentadas, não se constituindo num corpo 

coerente de ações públicas voltadas à promoção da agroecologia. A efetividade da PNAPO depende, 

portanto, não só da reorientação e adequação das políticas para a produção familiar, como também da 

capacidade de integração e articulação dos organismos públicos encarregados de formular e 

implementar essas mesmas políticas. 

4. A PNAPO deve ser um instrumento de desenvolvimento orientado para o reconhecimento e o 

respeito à diversidade dos contextos ecológicos e socioculturais que caracterizam os modos de vida da 

agricultura familiar camponesa e das populações e comunidades tradicionais. Daí decorre a 

centralidade que deve ser atribuída aos territórios rurais como espaços nos quais a política nacional, 

suas diretrizes e instrumentos devem ser ajustados. A territorialização das políticas é uma pré-

condição para que os princípios da agroecologia sejam efetivamente incorporados nas dinâmicas de 

desenvolvimento rural. 

5. A PNAPO não é redutível a uma mera política ambiental, nem à promoção de um conjunto de 

técnicas ou boas práticas. Também não se restringe à promoção de nichos de mercado de poucos 

agricultores/as para poucos/as consumidores/as. A PNAPO tampouco pode se reduzir a ações 

compensatórias destinadas a pobres rurais desinseridos dos grandes mercados. 

6. O conjunto da agricultura familiar camponesa e dos povos e comunidades tradicionais constitui a 

base social da construção da alternativa agroecológica e, portanto, deve ser a base social e os sujeitos 

de direitos da PNAPO. Disso resulta que a efetividade da PNAPO em suas concepções e instrumentos 

deve estar associada ao crescimento em escala da aplicação social da proposta agroecológica como 

alternativa consistente de desenvolvimento rural. 

7. A PNAPO deverá incorporar a perspectiva da promoção da autonomia e protagonismo das mulheres 

agricultoras e dos jovens rurais, contribuindo para a superação das desigualdades de gênero e de 

geração nos planos sociocultural, político e econômico. 

8. A PNAPO deve estar orientada para fortalecer a participação e capacidade organizativa e de 

expressão da sociedade civil, da agricultura familiar camponesa e dos povos e comunidades 

tradicionais, de forma a que incidam ativamente nas instâncias de formulação, gestão, execução e 

controle social da política. 

Fonte: ANA (2015)  
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A ANA ressalta os objetivos propostos a Pnapo, onde esta deve promover os sistemas 

agroecológicos e orgânicos de produção como uma forma de fortalecimento da agricultura de 

base familiar e camponesa, permitindo então, elevar o interesse da sociedade em constituir a 

soberania alimentar em quantidade, qualidade e diversidade de alimentos que condicione os 

indivíduos à segurança alimentar e nutricional, elementos que se encontram em comunhão na 

perspectiva de proteção aos patrimônios culturais e naturais, levando ao estabelecimento de 

uma sociedade democrática e sustentável (ANA, 2015). Desse modo, há conformidades entre 

as propostas e os textos da Pnapo como analisado a partir do Art. 3º da Política Nacional, que 

prevê a promoção da Soberania Alimentar, a SAN e o DHAA, por meio dos produtos 

orgânicos e agroecológicos, a sustentabilidade dos recursos naturais e a qualidade de trabalho 

dos produtores e funcionários, a conservação dos ecossistemas naturais a partir de práticas 

culturais e técnicas que permitam diminuir os danos aos recursos naturais, a promoção de 

cadeias produtivas sustentáveis nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais, a valorização 

da agrobiodiversidade e a sociobiodiversidade, estimulando as experiências e produtos locais 

– variedades crioulas – os incentivos à juventude para eliminar disparidades entre gêneros 

com recursos que promovam a autonomia econômica das mulheres rurais (BRASIL. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012). Com isso, nota-se um sentido único entre as políticas e 

planos: promover a sociobiodiversidade. 

Assim, um incentivo ao desenvolvimento rural sustentável é parte do reconhecimento do rural 

como um ambiente singular, com as particularidades econômicas, sociais, políticas e culturais 

e que, assim, permite o fomento de características intrínsecas da ruralidade, como os vínculos 

de proximidade e interconhecimento, e reconhece os direitos dos atores rurais. A partir disso, 

três elementos são acentuados, a ruralidade, o território e a multifuncionalidade, o que permite 

um novo condicionamento à agricultura familiar e camponesa frente aos relatados processos 

de padronização do sistema de produção (WANDERLEY, 2004).  

Os incentivos aos âmbitos de um rural sustentável são elementos importantes e que se tornam 

determinantes com os fóruns de políticas públicas. Tais fóruns assim são ambientes de ideias 

e debates, o que permite colocar nos centros de interesses as demandas sociais. A importância 

desse processo é fundamental, uma vez que o caminho de elaboração de políticas pública é 

extenso e burocrático.  
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O capítulo tratou de três importantes políticas que foram formuladas com o envolvimento dos 

atores sociais rurais e, que entraram nos ementários estatais através de intensos processos de 

reivindicações. Foram acentuadas políticas públicas que se complementam, o que permitiu um 

fortalecimento dos atores sociais rurais tradicionais.  

Em síntese, foram tratadas políticas envolvendo as lutas por terra e por crédito, na década de 

1990, dos mercados institucionais, durante a década de 2000, e, por fim, dos incentivos de 

práticas alternativas, na recente década.   

Foram evidenciadas tais políticas por determinados motivos: o acesso à terra é uma demanda 

histórica dos atores sociais rurais, por ser a terra o principal recurso produtivo no campo. 

Durante toda a história do Brasil, esse acesso a terras produtivas têm encontrado barreiras por 

parte desses atores sociais. Até o momento, ainda existem muitas demandas por terras no país, 

criando um problema ao sistema produtivo nos âmbitos demonstrados. 

Os acessos aos créditos de custeio e de investimento também são demandas dos atores sociais. 

A história demonstra que o Estado brasileiro fomentou um sistema produtivo de viés 

estritamente produtivista, no qual o acesso a esse sistema é ainda limitado. A década de 1990 

tem uma marca interessante nesse sentido, através de uma política pública de crédito, que 

permite com que os pequenos produtores familiares invistam na propriedade e custeiem a 

produção.  

O próximo caminho é marcado na década de 2000, com mercados institucionais estruturados 

aos produtores familiares. Portanto, esses atores sociais rurais têm acesso aos créditos e, cada 

vez mais, aos mercados. Essas políticas públicas têm um alto nível de complementariedade, o 

que incentiva os indivíduos a permanecerem nos ambientes rurais, por conta do aumento das 

oportunidades de renda.   

Foram acentuadas ainda as características de uma racionalidade socioambiental que está cada 

vez mais presente nessa nova ruralidade. Assim sendo, as políticas públicas vinculadas a essa 

racionalidade, como as que foram demonstradas, são, recorrentemente, demandas desses 

atores sociais rurais, que vêm nesse processo um novo caminho e então, um incentivo para 
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conservar os seus costumes e as suas estruturas comunitárias, o que acentua as práticas 

sustentáveis, às quais as sementes crioulas estão amplamente associadas.  
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3.  SEMENTES CRIOULAS: CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E VALORES ASSOCIADOS 

 

Este capítulo trata da importância da semente crioula como um recurso material e imaterial, 

que permite conservar e promover tanto as estruturas sociais e culturais como os recursos 

ambientais. Assim, as sementes crioulas estão vinculadas com os símbolos e com os costumes 

de atores sociais rurais tradicionais e que, como acentuam Pelwing et. al. (2008), condicionam 

a uma racionalidade de existência das próprias comunidades. O texto então está dividido em 

duas partes: a princípio é demonstrada uma trajetória tecnológica alternativa
67

, que promove 

os sistemas produtivos sustentáveis através dos debates em torno do sentido do ambientalismo 

e da sustentabilidade, levando à constituição de sistemas de produção alternativos. Com isso, 

cinco sistemas alternativos são acentuados: o biodinâmico, o orgânico, o biológico, o natural e 

o agroecológico. Contudo, o direcionamento do texto está no último sistema, através da ideia 

de que este é um sistema vinculado a inúmeras ferramentas, como as sementes crioulas e que 

envolvem três principais âmbitos: as ciências, as técnicas e os sociais. Então, a agroecologia
68

 

é um sistema que tem, de acordo com Altieri (2008), uma:  

 
[...] estrutura [...] de trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza 
dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-

se de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os 

sistemas agrícolas e a sociedade como um todo (p.23). 

 

No próximo momento o texto trata das sementes crioulas enquanto um mecanismo alternativo 

que dá suporte para conservar e promover a agrobiodiversidade. Para tanto, são apresentados 

elementos que condicionam esse entendimento a partir de estudos de casos publicados em 

versão impressa ou divulgados na mídia televisiva. No entanto, como forma de ampliar a 

compreensão, a princípio o texto recorre ao conceito de semente crioula e aos elementos 

socioculturais que são alicerce desse insumo e, posteriormente, é demonstrado o intuito em 

cadastrá-las num sistema nacional como forma de mantê-las e encaminhar políticas públicas.   

                                                             
67 Os sistemas de produção que hoje chamamos de alternativos são realizados há muito tempo por inúmeras 
sociedades e comunidades ao redor do mundo, esse processo não é um evolucionismo cultural debatido em 
estudos da antropologia. O intuito expresso neste texto é demonstrar uma trajetória alternativa, a partir da 
convencionalização da agricultura.  
68

 Cabe acentuar que agricultura alternativa se compreende como um conjunto de correntes estabelecidas de 
forma oposta a agricultura convencional. A agroecologia é uma dessas correntes, compreendida como ciência, 
mas que tem origem nos estudos das práticas camponesas das agriculturas tradicionais, envolvendo assim, 
uma integração interdisciplinar (EMBRAPA, 2006). 
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3.1. O DESENVOLVIMENTO DE UMA TRAJETÓRIA ALTERNATIVA 

 

Assim, a partir da convencionalização da agricultura ao redor do mundo, pautada num sistema 

de aumento de produtividade, nota-se uma crise no padrão de produção moderno, baseada nos 

âmbitos socioeconômicos e socioambientais. Então, como decorrência, crescem os 

movimentos alternativos aos sistemas convencionais e, assim, as temáticas das alternativas 

tecnológicas entram no ementário das sociedades
69

 (ALMEIDA, 2008). Com isso, nota-se o 

anseio por um novo paradigma tecnológico que permita preservar os recursos ambientais, o 

que denota uma contrariedade com o padrão de produção estabelecido. Portanto, a ideia de 

sustentabilidade se constitui como um caminho que é analisado através da incapacidade do 

sistema convencional em promover e conservar elementos socioambientais. E assim, a 

agricultura moderna chegou ao final do século passado (e se mantendo no início deste século) 

com inúmeros indícios de debilidade (EHLERS, 1994). 

Tais movimentos vêm sendo constituídos durante décadas, como exemplo, o livro “Primavera 

Silenciosa” de Rachel Carson, denunciando os usos dos sintéticos e, assim, permitindo o 

aumento da consciência da sociedade acerca dos recursos naturais e dos custos à humanidade. 

O livro é considerado como um incentivo ao redirecionamento a um ambientalismo. O Clube 

de Roma, nesse mesmo viés, nasceu como um intuito de reavaliar o crescimento econômico, 

propondo a necessidade do crescimento zero, a partir do livro “O Limite do Crescimento”. É 

nesse contexto que a sustentabilidade é considerada, elevando a necessidade das alternativas, 

que permitam um mínimo de danos aos ecossistemas (EHLERS, 1994). Entretanto, duas vias 

contrárias derivam desse contexto: necessidade em reavaliar o crescimento econômico devido 

aos impactos aos recursos naturais e, o intenso fomento ao crescimento econômico a partir da 

indústria urbana, em países em desenvolvimento econômico (SACHS, 2008).  

Perante um contexto de debate acerca dos recursos ambientais, em 1972, na cidade sueca de 

Estocolmo, se reúnem em um fórum de discussão líderes mundiais. O resultado dessa reunião 

é a criação da United Nations Environmental Programme (UNEP), voltada à conservação dos 

recursos naturais no âmbito internacional e, no âmbito brasileiro, Nascimento (2012) acentua 

                                                             
69

 Reis (2012) acentua que “a ciência e tecnologia agrícola são elementos chaves nos debates contemporâneos 
sobre sustentabilidade e, como em outras áreas do conhecimento, há uma crescente percepção de que o 
paradigma tecnológico dominante nessa área é mais parte do problema do que da solução” (p.17). Portanto, é 
necessário considerar outras trajetórias que permitam fomentar soluções e não problemas. 
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o estabelecido da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 1973. O crescimento 

econômico ainda é analisado como necessário e torná-lo conveniente à natureza e à sociedade 

se torna uma demanda e, que, assim, é estabelecida uma terceira via denominada como 

ecodesenvolvimento (SACHS, 2008). Então, com as necessidades no aumento dos estímulos à 

sustentabilidade, durante a década de 1980, é estabelecida a World Commission Environment 

and Development (WCED), responsável na elaboração do relatório Brundtland (Our Common 

Future). Sendo assim, no relatório se acentua a necessidade do vínculo entre desenvolvimento 

e sustentabilidade, o que condiciona ao termo: desenvolvimento sustentável (BRUNDTLAND, 

1987). E então, durante a Rio-92
70

 é acentuado novamente esse viés (EHLERS, 1994; BIN, 

2004).  

Assim, o movimento ambientalista que se desenvolveu durante esse período representou uma 

importante contribuição intelectual para o desenvolvimento dos sistemas alternativos (HECHT, 

1993). Com isso, os sistemas produtivos alternativos, enquanto movimentos devidamente 

estruturados na sociedade, são criados como um contra movimento à modernização agrícola. 

É formada a partir desses processos uma via alternativa, esta como uma forma de 

sobrevivência e também de reconstrução dos vínculos socioambientais, baseados nas 

estruturas camponesas. Portanto, é necessário entender esses movimentos como um contra 

movimento aos domínios do sistema de produção moderno (BRANDENBURG, 2002). Nesse 

sentido, cada vez mais, são estabelecidas alternativas, baseadas nas diversidades dos 

entendimentos, das experiências e dos interesses sociais (ALMEIDA, 1989). Estas diversidades 

abrem perspectivas para uma nova base científica e tecnológica condicionada à 

sustentabilidade, e, envolvendo assim, maiores demandas de conhecimento acerca dos 

ecossistemas (BIN, 2004). 

Ainda durante a década de 1970, é determinado o conceito de tecnologia apropriada, que será 

uma importante referência teórica para a agricultura alternativa. Nesse retrato, os instrumentos 

e métodos devem estar alinhados com as realidades locais, como uma forma de reverter danos 

decorrentes dos sistemas convencionais, conforme acentua Ehlers (1994), baseado a partir de 

Schumacker (1973)
71

. Com isso, tanto a sociedade como os cientistas se envolveram, cada vez 

mais, com temáticas desse viés alternativo construindo as trajetórias tecnológicas alternativas. 

Os vínculos da sustentabilidade envolvendo as ciências e as tecnologias com características 

                                                             
70 A partir da Rio-92 a agricultura alternativa aumenta seu ambiente no Brasil e é considerada como uma forma 
de potencializar os recursos disponíveis e diminuir os insumos externos (BRANDENBURG, 2002). 
71

 SCHUMACKER, E. F. O negócio é ser pequeno. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
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socioculturais permitiram disseminar princípios contidos na agricultura alternativa. Com isso, 

durante a década de 1980, ao serem disseminados tais princípios, o National Research 

Council (NPC) nos Estados Unidos, voltou-se aos estudos acerca das agriculturas alternativas, 

condicionando o relatório denominado como Alternative Agriculture (EHLERS, 1994). 

 

3.1.1. Sistemas produtivos alternativos 

 

Conforme menciona Ehlers (1994), as vertentes alternativas não são restritas às práticas 

mencionadas, sendo necessário destacar outras práticas alternativas desenvolvidas no mundo. 

A agricultura biodinâmica é fomentada na Alemanha por Rudolf Steiner, a partir de palestras 

sobre o tema e tendo como princípio a ideia de que a unidade produtora agrícola é um 

organismo. A agricultura orgânica tem início com Albert Howard no Reino Unido, a partir de 

suas pesquisas na Índia com compostagem e adubação orgânica. As práticas reproduzidas por 

Howard foram pouco reconhecidas, a princípio. No entanto, com a visibilidade dessas 

práticas, promovidas por Steiner e Howard, na Europa, Hans Muller fundamenta as bases de 

uma prática agrícola alternativa denominada como biológica e voltada, sobretudo, aos 

aspectos socioeconômicos, como a autonomia dos produtores e os mercados curtos, que será 

disseminada pelo médico alemão Hans Rush. Essas três práticas estavam baseadas na 

promoção de um ideal de sustentabilidade, mas esta ultima alternativa tem como premissa a 

ideia de que é necessário um vínculo entre as atividades que vão além das unidades 

produtivas, e então, não considera uma autonomia completa, prática que foi disseminada com 

maior intensidade na França. A agricultura natural, por sua vez, é considerada uma quarta 

vertente criada no Japão, por Mokiti Okada, com os princípios de respeito à natureza, sendo 

uma importante vertente disseminada na Ásia e na Oceania, a partir dos métodos de 

permacultura, que alterna o cultivo entre leguminosas e gramíneas, mantendo a palha como a 

cobertura do solo. Existe em comum nessas vertentes alternativas o intuito de promover um 

sistema de harmonia entre as dimensões. Contudo, acentuam-se a contrariedade a tais 

vertentes em certos ambientes, por serem consideradas como um retorno romântico, e 

assumindo um âmbito de retrocesso (EHLERS, 1994). Assim então, de acordo com a Embrapa 

(2006) o conjunto das vertentes é chamado de agricultura alternativa.  

No Brasil, essa via alternativa é iniciada como resultante das exclusões decorrentes do sistema 

convencional (BRANDENBURG, 2002) e torna-se relevante no início da década de 1980, com a 

entrada dos intelectuais nesse contexto. Assim como ocorreu em outros países, o debate foi 
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instalado a partir dos riscos ambientais, sociais e econômicos. A década mencionada marca o 

início dos debates mais técnicos sobre estes aspectos, com a promoção de eventos, como o I 

Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa (EBAA), em Curitiba, no qual “o depoimento 

de Walter Lazzarini na abertura do EBAA [...] tecem críticas ao modelo dominante e a 

necessidade de buscar alternativas ao mesmo” (LUZZI, 2007, p.17). A partir desse evento, 

mais três encontros nacionais foram realizados: um em Petrópolis, em 1984; um em Cuiabá, 

em 1987, e um em Porto Alegre, em 1988. Entretanto, houve reestruturações nas dinâmicas, 

devido aos perfis dos participantes presentes que, nesse momento, envolvem as entidades 

públicas e os movimentos sociais (EHLERS, 1994; LUZZI, 2007; 2008). Nesse caso, o EBAA 

pode ser compreendido como um ambiente que reuniu os agricultores, os movimentos sociais, 

os cientistas e também os políticos, voltados às discussões de uma agricultura alternativa em 

comparação com a agricultura moderna convencionalizada (CANUTO, 1998). As trajetórias da 

agricultura alternativa são constituídas no decorrer desse período, a partir de contribuições de 

inúmeras instituições, estimulando o debate acerca dos resultados do sistema convencional e 

propondo alternativas, como a Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional 

(FASE), por meio do Projeto Tecnologia Alternativa (PTA). Com isso, foi possível dinamizar 

a relação entre Estado, cientistas, sociedade e movimentos sociais, permitindo assim, surgir 

determinadas instituições, como a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 

(AS-PTA) (EMBRAPA, 2006). 

Contudo, nesse momento, as práticas alternativas no Brasil eram diminutas, porém, contavam 

com duas experiências importantes, uma na cidade de Botucatu e outra na cidade de Cotia, 

ambas localizadas no Estado de São Paulo. Nesta, a administração era realizada por Yoshio 

Tsuzuki, a partir da agricultura orgânica, enquanto, aquela era administrada por descendentes 

europeus a partir de técnicas biodinâmicas, promovida por Rudolf Steiner. Entretanto, ambas, 

contavam com um conhecimento técnico adiantado e com recursos financeiros, características 

distintas das realidades nacionais. Com isso, cada vez mais, as considerações acerca de uma 

alternativa entram nos ementários dos Estados, anexado o debate técnico com as necessidades 

ambientais e socioeconômicas (EHLERS, 1994; LUZZI, 2008). Então, uma nova visibilidade é 

constituída às vertentes, somado as iniciativas que cada vez mais eram criadas. O Encontro 

Nacional de Agroecologia (ENA) é um exemplo, que surge como uma iniciativa de promover 

um modelo de desenvolvimento rural alternativo para o Brasil, por meio do fortalecimento e 

da consolidação da produção familiar e nos princípios práticos da agroecologia (EMBRAPA, 

2006). Assim sendo, é possível compreender, conforme o trecho abaixo, que:  
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[...] a agricultura ecológica pode simplesmente aparecer como uma resposta para a 

abertura de novos mercados ou como uma mistura entre os movimentos sociais e as 

práticas produtivas. As agriculturas ecológicas vinculadas aos movimentos sociais 

lutam para estabelecer modelos alternativos de desenvolvimento [...]. Então, 

algumas vertentes de agricultura ecológica emergem como expressões concretas de 
uma fusão entre as questões sociais e questão ecológica. Portanto, estas formas de 

agricultura ecológica estão envoltas em um duplo movimento: por um lado, estão os 

movimentos populares, dos quais sofrem uma influência direta, e, por outro, são 

constituidas novas formas de produção e de relação com a natureza, que se reflete na 

ampliação das pautas políticas dos movimentos, originalmente sociais (CANUTO, 

1998, p. 53). 

 

Portanto, nesse contexto de um crescente aumento da visibilidade dos sistemas alternativos e 

somado a amplas crises dos sistemas convencionais, cada vez mais, são abertos ambientes 

alternativos nas IPPs (BIN, 2004; BORGES FILHO, 2005). Destarte, as novas dinâmicas 

assumidas pelo Estado acerca do desenvolvimento rural sustentável, nas últimas décadas, 

permitiram estabelecer condições para o rompimento com o sistema convencional, fomentado 

desde a década de 1960. Desde então, contudo, as alternativas encontram barreiras 

institucionais, conceituais e metodológicas devido ao amplo aporte  do Estado à modernização 

da agricultura (PETERSEN, 2013). 

 

3.1.2. Sistemas produtivos alternativos: redirecionamento das pesquisas 

 

A Embrapa, que conforme apresentado anteriormente foi fundada com o intuito de promover 

o sistema convencional, também desenvolve linhas alternativas de pesquisa iniciadas de modo 

independente através de técnicos, pesquisadores e dos centros de pesquisas (EMBRAPA, 2006). 

Na década de 1980, determinadas iniciativas colaboram com o fortalecimento desse viés 

alternativo dentro desta IPP, como o estabelecimento de duas unidades temáticas: a Embrapa 

Meio Ambiente e a Embrapa Agrobiologia e, com isso, cada vez mais, a temática de um 

sistema alternativo recebe a visibilidade da sociedade. No início do milênio, é estabelecida a 

Diretoria Executiva, que elabora um documento dividido em três eixos: interno, para 

aumentar a consciência dos funcionários acerca das atitudes saudáveis; externo, aumentando 

os vínculos da IPP com a sociedade; e pesquisas, contribuindo com o desenvolvimento rural 

de forma sustentável. Sendo assim, acentuam-se as transformações institucionais da Embrapa 

como vínculo entre os âmbitos internos e externos, como ocorrido durante as três últimas 

décadas, como a Conferência de Estocolmo; o livro do Clube de Roma; o Relatório 

Brundtland (Our Common Future) e a Rio-92, como alguns exemplos (BIN, 2004; EMBRAPA, 
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2006). Destarte, o viés da Embrapa, voltado aos sistemas produtivos alternativos, acima de 

tudo, vinculados às práticas agroecológicas
72

, caminham no sentido de um:  

 
[...] processo de construção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável, 

indo além do pensar tecnológico, possibilitando a troca de experiências entre a 

ciência e o conhecimento tradicional e empírico, dentro da perspectiva de construção 

de um processo sistêmico, participativo, integrado e ético (EMBRAPA, 2006, p.56). 

 

Nesse sentido, a agroecologia fornece as ferramentas para promover uma nova assistência 

técnica. Nota-se então, nesse processo, o deslocamento das práticas extensionista baseadas em 

características convencionais para um viés, cada vez maior, em busca do enfrentamento das 

crises socioambientais, que demanda recorrentemente por ações educativas, democráticas e de 

participação. Segundo Caporal e Ramos (2006), uma importante conquista, nesse sentido, foi 

a constituição da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), que 

colocou em debate o possível redirecionamento da qualificação, organização e fortalecimento 

das atividades de assistência técnica no Brasil, como uma forma de torná-las mais alinhadas 

com os ideais dos desenvolvimentos sustentáveis (CAPORAL e COSTABEBER, 2000; CAPORAL e 

RAMOS, 2006). Bevilaqua et. al. (2014), nesse sentido, acentuam a importância da capacitação 

dos atores sociais rurais tradicionais (nesse caso, voltado ao cultivo da semente crioula) como 

uma ferramenta essencial para retomar e promover os conhecimentos tradicionais.  

Então, embora as práticas alternativas dependam de bases epistemológicas, metodológicas e 

sociológicas, é necessário considerar elementos tecnológicos para que as transições tenham 

maiores expectativas. Esses elementos são identificados, sobretudo, a partir dos “vazios” de 

tecnologias nos sistemas de produção, que partem tanto de uma investigação científica como 

das próprias experiências práticas. Contudo, os desafios são analisados quando é considerada 

que ampla parte dos profissionais que atuam na transferência de tecnologias, pertence às 

correntes científicas clássicas e disciplinares (EMBRAPA, 2006). 

 

3.1.3. Sistemas produtivos alternativos: agroecologia 

 

Do ponto de vista do curso histórico, a agroecologia é tão antiga quanto as origens da própria 

                                                             
72

“[...] o processo de institucionalização da Agroecologia na Embrapa teve início na Reunião de Trabalho sobre 
Agricultura de Base Ecológica, ocorrida em outubro de 2005. A partir desse encontro, o processo teve 
continuidade com a institucionalização do Grupo de Trabalho de Agroecologia (GT Agroecologia), seguido da 
elaboração e discussão interna e externa do Marco Referencial em Agroecologia” (EMBRAPA, 2006, p.57). 
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agricultura. As práticas agrícolas tradicionais revelam sistemas complexos adaptados às 

características locais, com agroecossistemas estruturalmente e funcionalmente similares às 

condições dos ecossistemas naturais (HECHT, 1993; EMBRAPA, 2006). Entretanto, como uma 

disciplina científica, a agroecologia
73

 é identificada no final da década de 1920, a partir de 

trabalhos acadêmicos referentes à perspectiva ecológica em cultivos agrícolas e ampliados até 

o âmbito de sistemas agroalimentares, como acentua Petersen (2013) a partir de Wezel e 

Soldat (2009)
74

. Sendo assim, o principal aporte conceitual e metodológico da ecologia se 

volta ao enfoque sistêmico utilizado no fluxo de matéria e de energia do ecossistema e, então, 

no momento em que se aplica à produção agrícola, por meio da agroecologia, o enfoque se 

volta ao agroecossistema, isto é, um ecossistema modificado e mantido artificialmente. 

Portanto, o aspecto marcante do paradigma agroecológico está nas interações positivas que 

são estimuladas intencionalmente e assim, permitindo um vínculo entre espécies (PETERSEN, 

2013). A base científica está pautada no entendimento do funcionamento do ecossistema, 

portanto, promovendo a sustentabilidade e a biodiversidade – esta, entendida como a 

diversidade da forma de vida, enquanto a base da vida, presente em todo ecossistema do 

planeta (EHLERS, 2003; SHIVA, 2003) – dos recursos naturais e as estruturas sociais num 

sistema de produção, que uniu ecólogos com interesses sobre os sistemas agrícolas e 

agrônomos com interesses em resolver os problemas técnicos e ambientais no âmbito 

ecológico (PETERSEN, 2013). Em suma, o que se busca nessa ciência é o condicionamento à 

sustentabilidade socioambiental.   

Entretanto, o termo contemporaneamente em uso para se designar a agroecologia tem início 

durante a década de 1970, como um sistema de produção vinculado ao meio ambiente e mais 

sensível às estruturas sociais, centrado não somente na produção, mas sim, na sustentabilidade 

desse processo (HECHT, 1999; GLIESSMAN, 2002) que nesse sentido: 

 

[...] pode ser interpretado como o resultado do equilíbrio dinâmico entre várias 

dimensões da vida material e simbólica das famílias agricultoras e suas 

comunidades. Em função desse caráter dinâmico e multidimensional, qualquer 

alteração em uma das dimensões implica o deslocamento do equilíbrio em conjunto. 

Por essa razão, os processos de transformação dos agroecossistemas encerram 

grande complexidade, cuja compreensão cobra a mobilização e a integração de 

                                                             
73

 No sentido científico a agroecologia é considerada como uma disciplina que transcende os limites da ciência, 
devido à incorporação de elementos não tratados pela ciência clássica, que é restrita à exatidão e a medidas a 
partir de métodos trabalhados. Assim, “[...] não se trata nem de abolir o método convencional, nem de 
trabalhar de forma desorganizada, mas de construir “um método” flexível e plural o suficiente para incorporar 
a complexidade em questão” (EMBRAPA, 2006, p.43). 
74 Wezel, A.; Soldat, V.A quantitative and qualitative historical analysis of scientific discipline of agroecology. 
International Journal of Agricultural Sustainability, v.7, n.1, 2009. 
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conhecimento oriundos das ciências naturais e das ciências sociais (PETERSEN, 2013, 

p.85). 

 

Assim, a agroecologia fornece as bases científicas, metodológicas e técnicas para um sistema 

de produção baseado em princípios biodiversos, resilientes, eficientes e socialmente justos, 

segundo Altieri (2012), e então, torna-se uma iniciativa orientada por um paradigma que 

busca transformar os sistemas de produção modernos ao promoverem a transição 

agroecológica. Portanto, a agroecologia é entendida como uma ciência e como um conjunto 

de práticas em que o desenvolvimento dos recursos humanos é fundamental, assim como a 

racionalidade ecológica da agricultura de caráter tradicional (ALTIERI, 2012). Nesse sentido, 

na tabela abaixo são apresentados pontos importantes que são colocados em prática por meio 

de um sistema agroecológico, permitindo com isso acentuar os âmbitos que vêm sendo 

mencionados até o momento.  
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Tabela 6 - Aspectos promovidos pela Rede Ecovida voltados a agroecologia 

Âmbitos Aspectos Promovidos 

Sociopolítico Produção alimentar baseada na agricultura familiar e camponesa. 

 Comercialização coletiva, a partir de processos de organização social e política. 

 Informação interpessoal/Transparência. 

 Construção social de padrões de qualidade. 

 Construção de processos sociais orientados pela busca da autonomia. 

 Participação e controle social. 

 Reconstrução de relações de reciprocidade e solidariedade. 

 Ampliação do acesso no âmbito dos mecanismos alternativos de mercados. 

 Geração de credibilidade (certificação participativa). 

Ambiental Manejo ecológico dos sistemas de produção. 

 Diversificação dos sistemas de produção. 

 Promoção da saúde entre agricultores e consumidores. 

 Prioridade aos mercados locais (redução de deslocamentos) 

Econômico Formas de gestão adequadas à realidade da agricultura familiar e camponesa. 

 Geração de renda e melhoria da qualidade de vida (agricultores). 

 Diversificação dos canais de comercialização. 

 Ampliação da capacidade de negociação em mercados convencionais. 

 Eliminação do intermediário externo. 

Cultural Resgate e reconstrução de identidade e autoestima 

 Resgate e valorização da cultura alimentar local e regional. 

 Promoção da educação alimentar e nutricional (escolar). 

 Troca e intercâmbio cultural entre agricultores e consumidores. 

 Associação entre diversidade produtiva, alimentar e cultural. 

Fonte: Perez-Cassarino (2012) 
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Sendo assim, é possível afirmar que a agroecologia é um novo paradigma científico voltado à 

agricultura, ao desenvolvimento rural e a estrutura da sociedade. Portanto, faz-se necessário o 

entendimento de que a interação entre sociedade e natureza não deve ser considerada somente 

como uma resultante econômica, na qual a eficiência é derivada do controle e apropriação de 

elementos naturais e do investimento financeiro. É necessário compreender a interação entre a 

sociedade e a natureza como um processo complexo, que parte da compreensão funcional dos 

ecossistemas. Assim, a agroecologia torna-se um recurso que permite caminhar no sentido de 

uma racionalidade ambiental em detrimento da racionalidade instrumental (EMBRAPA, 2006), 

que emerge como um questionamento ao pensamento da modernidade, e então se volta aos 

pensamentos da condição da sustentabilidade
75

 (LEFF, 2004), com destaque para três vieses, a 

perspectiva técnica, a perspectiva humanista e a perspectiva de racionalidade social inversa ao 

caráter mercantil-produtivista (FOLADORI, 2000). Desse modo, a construção de uma 

racionalidade ambiental, que se opõe a racionalidades instrumentais constituídas nos sistemas 

convencionais, parte tanto dos níveis de envolvimento como de reconhecimento institucionais 

(BRANDENBURG, LAMINE e DAROLT, 2015). 

A agroecologia, desse modo, envolve-se na racionalidade ambiental ao condicionar estímulos 

à construção de uma prática de produção e de uma sociedade, nos quais os custos culturais, 

sociais, ambientais e econômicos sejam pequenos (EMBRAPA, 2006, p.39). Portanto, enquanto 

ciência, a agroecologia se torna uma teoria crítica a partir dos questionamentos ao sistema de 

produção convencional, ao modo que, fornece bases para uma direção alternativa. Enquanto 

prática social, a agroecologia se expressa como forma de valorização dos capitais ecológicos e 

sociais. Num terceiro momento, como movimento social, a agroecologia mobiliza os atores 

envolvidos na sua construção. Em suma, entende-se que essa vertente alternativa é articulada 

nesses três âmbitos, que são condicionados a um enfoque analítico, a uma incidência política 

e uma capacidade operativa (PETERSEN, 2013).  

Em suma, pode-se compreender a agroecologia:  

 
[...] como uma abordagem científica que analisa a agricultura não só sob aspectos da 

maximização da produção, mas levando em consideração as influências de aspectos 
socioculturais, políticos, econômicos e ecológicos no âmbito do sistema alimentar e 

do desenvolvimento rural – tem crescido como um novo paradigma capaz de buscar 

                                                             
75 Segundo BRANDENBURG, LAMINE e DAROLT (2015), Enrique Leff considera que na construção de uma 
racionalidade ambiental é necessário o envolvimento de quatro esferas de racionalidade: uma racionalidade 
substantiva, uma racionalidade teórica, uma racionalidade instrumental e uma racionalidade cultural. 
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as bases científicas da sustentabilidade da agricultura por meio da integração 

interdisciplinar (EMBRAPA, 2006, p.36). 

 

Portanto, como analisado até o momento, a agroecologia é considerada uma vertente do que 

pode ser compreendido como trajetória tecnológica alternativa. A peculiaridade dessa vertente 

está na sua constituição, enquanto uma ciência, uma prática e um movimento social. 

Recentemente a agroecologia tem sido incorporada em ementários das políticas públicas, da 

educação e das profissões, o que demonstra uma maior visibilidade a esta vertente (NORDER, 

LAMINE e BELLON, 2015). Com isso, novas oportunidades, assim como novos desafios estão 

sendo apresentados ao conjunto de atores promotores dos artifícios da transição 

agroecológica, constituindo um importante e fundamental cenário para a sustentabilidade 

(NIEDERLE e ALMEIDA, 2015). E que, portanto, estão estritamente vinculadas ao cultivo das 

sementes crioulas, as quais são vistas como recursos fundamentais dentro da lógica da 

racionalidade socioambiental.   

 

3.2. AS SEMENTES CRIOULAS: UMA ALTERNATIVA AO SISTEMA PRODUTIVISTA 

 

Até esse momento do texto foram apresentados elementos que permitiram entender o curso e 

estabelecimento de um novo padrão produtivo dominante que é o resultado do aprimoramento 

das distintas trajetórias tecnológicas produtivistas, complementares em determinado momento 

e que possuem uma importante dinâmica inovativa incorporada. O processo de melhoramento 

de sementes se constitui como uma dessas trajetórias, permitindo o aumento dos rendimentos 

finais dos cultivos. Esse processo levou a constante substituição das sementes crioulas por 

sementes convencionais, híbridas e transgênicas por diferentes tipos de produtores rurais. 

As sementes crioulas, presentes em inúmeras comunidades e culturas do mundo, perdem 

recorrentemente os espaços de cultivo e assim as características naturais e culturais que 

portam. Sendo assim, esse item tem o intuito de demonstrar as sementes crioulas como uma 

alternativa a esse sistema produtivista constituído, considerando estudos de casos divulgados 

em trabalhos acadêmicos e em programas de televisão, que apresentam o processo de 

conservação e promoção das sementes crioulas.  

Sendo assim, acentua-se que os bancos de sementes comunitários são retratos constituindo um 

patrimônio tanto cultural quanto natural, e permite com isso, um estreito vínculo criado com 

as biodiversidades nativas, como alimento e medicamentos. Nesse contexto, durante a década 
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de 1980, é vivenciado um aumento no número de bancos de sementes, como técnicas sociais 

direcionadas a conservar as culturas alimentares das comunidades rurais e como uma prática 

política de convivência, sobretudo nas localidades do semiárido. E assim, por meio das trocas, 

as famílias puderam conservar, multiplicar e promover as sementes crioulas e diminuíram os 

riscos das perdas das variedades (PACKER, s.d.). 

Os bancos de sementes no semiárido brasileiro são estruturas sociotécnicas comunitárias, que 

permitem o acesso a uma imensa variedade de sementes crioulas. Na maioria esses bancos de 

sementes são formados a partir do trabalho da retomada das variedades locais com as famílias 

e comunidades. Portanto, são entendidos como mecanismos estáveis de acolhimento da 

biodiversidade. Com isso, durante a década de 1980, com o forte incentivo das Comunidades 

Eclesiais, houve o estabelecimento dos bancos de sementes comunitários em áreas do 

semiárido brasileiro, motivados com o intuito de reversão das misérias do nordeste (LONDRES, 

2013). Nesse sentido, cabe sublinhar que as experiências dos bancos de sementes: 

 

[...] bebem no conhecimento e nas práticas tradicionais de manejo da biodiversidade: 

durante séculos, a agricultura familiar e camponesa foi desenvolvendo sistemas 

sofisticados de gestão da produção agrícola, de formas de cultivo, de associação de 

espécies e de diversificação de variedades. Essa é a nossa raiz e, a partir dela, o 
trabalho se constrói – tanto na valorização do papel e do conhecimento acumulado 

da biodiversidade, mas também da capacidade criativa das famílias (SANTOS et. at., 

2012, p. 15). 

 

As sementes crioulas são mantidas como um patrimônio imaterial e material pelos produtores, 

que, de acordo com Petersen (2007), é um recurso resultante de um criterioso selecionamento 

que promove a sociobiodiversidade. A qualidade de tais sementes é, portanto, produto de um 

minucioso método seletivo praticado por produtores tradicionais, herdado e aprimorado no 

curso histórico, contribuindo então, com um aumento da autonomia produtiva desses 

agricultores em virtude da menor dependência técnica. 

Num mundo que é sustentado com conhecimentos e recursos que constituem as diversidades 

culturais e naturais, torna-se necessário conservar e promover a estabilidade desse sistema. As 

diversidades culturais então estão vinculadas às dinâmicas naturais e vice-versa. Com isso, as 

técnicas e práticas culturais tradicionais não constituem retrocessos, embora as novas práticas 

e técnicas as desconstruam. Assim, em inúmeras áreas, as práticas e os recursos tradicionais, 

como as sementes crioulas, encontram-se em limites secundários, embora na história o cultivo 

de tais sementes são práticas recorrentes ao redor do mundo. Assim, notam-se saberes, 
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conhecimentos e recursos advindos de inúmeras estruturas culturais e naturais, constituindo as 

diversidades (RIBEIRO, 2003). Portanto, é necessário o estabelecimento de maneiras e 

caminhos de conservar e promover as estruturas culturais e a biodiversidade, caminhos que 

podem ser encontrado com o apoio das políticas públicas.  

É necessário entender as práticas e os métodos tradicionais como técnicas sociais e, no caso 

das sementes crioulas, de melhoramento vinculado às características de conhecimentos dos 

próprios agricultores e das técnicas tradicionais acumuladas que, assim, permitem criar novos 

produtos e novos resultados. Então, com técnicas de baixo custo como são as sementes 

crioulas é estabelecida uma alternativa para a sustentabilidade, o que permite aplicar os 

conhecimentos dos próprios atores sociais rurais (SANTOS et. al., 2012). Assim, Bevilaqua et. 

al. (2014) reiteram que uma importante ferramenta para o melhoramento das sementes através 

de técnicas sociais participativas está nas denominadas partituras da biodiversidade, sendo 

uma forma de distribuir as sementes entre os associados permitindo o aprimoramento das 

sementes crioulas. Assim, além dos selecionamentos que permitem um desenvolvimento de 

novas variedades rústicas e adaptadas aos distintos ambientes, outra característica, está na 

retomada da diversidade, uma vez que, as sementes crioulas são compartilhadas entre atores 

sociais que estão alocados em localidades diversas. 

Num sentido de melhor compreensão, são acentuados dois recursos que permitem conservar 

as variedades: in situ
76

 e ex situ. As melhores formas de conservar as sementes estiveram no 

centro de um debate durante a década de 1960, onde se decidiu que a forma ex situ deveria 

sobressair, como acentua Santilli (2009). Conforme aponta a autora, o debate era travado 

entre o australiano Otto Frankel e a irlandesa Erna Bennett. Frankel acreditou que a forma ex 

situ era condicionante do controle das variedades, conservando as características dos fatores 

externos, o que a tornava menos arriscada. Bennett acreditava na necessidade de conservar na 

forma ex situ devido as recorrentes erosões, entretanto, temia o aumento do controle das 

variedades e, que as sementes perdessem as adaptabilidades locais. Outro debate entre os dois 

indivíduos estava na ideia de Frankel; que as variedades locais não eram válidas devido ao 

atendimento somente das demandas locais, limitadas e, na ideia de Bennett, que os limites das 

variedades locais eram necessários como mantenedora das comunidades locais (SANTILLI, 

2009).  

                                                             
76 A forma in situ compreende a técnica on farm, que de acordo com Oliveira (2014) o fator fundamental dessa 
forma de conservar as variedades é o exercício humano. 
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A forma ex situ estava associada, no início, aos institutos internacionais durante o período da 

Revolução Verde e que, recorrentemente, recebe críticas dos ideais alternativos, devido aos 

interesses encaminhados às indústrias de sementes atualmente, retirando os controles locais 

das variedades. Com uma baixa infraestrutura e um baixo conhecimento da forma ex situ 

muitas variedades foram extintas. Com isso, somado a outros fatores, durante as décadas de 

1980 e 1990 houve maiores interesses na forma in situ de conservar as sementes e então, as 

diversidades. Assim, através dos novos debates é considerada a necessidade de entender duas 

formas, ex situ e in situ, como complementares. Nesses debates encontravam-se os interesses 

acerca dos acessos, controles e domínios sobre as variedades, condicionados então aos 

instrumentos e aos mecanismos internacionais, e condicionando assim a um tratado 

internacional no ano de 2001: o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e para a Agricultura (TIRFA) (SANTILLI, 2009). 

A conservação in situ que compreende as técnicas on farm permite promover a especificidade 

das sementes crioulas e que, conforme acentuam Petersen et. al. (2013), portam características 

genéticas e culturais e assim adiantam que esse processo coevolutivo, envolvendo as culturas 

e a natureza, condicionou um patrimônio genético-cultural reconhecido como bem comum da 

humanidade que é a agrobiodiversidade. Pelwing et. al. (2008) apontam as especificidades das 

sementes crioulas e que estão além somente das características naturais. As sementes crioulas 

têm um papel importante no âmbito afetivo e econômico na dinâmica de vida dos produtores 

familiares tradicionais, estruturando o funcionamento das propriedades. Um ponto importante 

de destaque é a adaptabilidade aos ambientes e a resistência aos climas, facilitando os cultivos 

e diminuindo a dependência de insumos externos, portanto as sementes crioulas possuem um 

alto estado de rusticidade. Outras características acentuadas pelas autoras são as ‘qualidades’ 

e os ‘sabores’ dos produtos decorrentes de tais sementes e, que estão fortemente relacionadas 

as afetividades e aos costumes dos produtores tradicionais (PELWING et. al., 2008). Bevilaqua 

et. al. (2014) relatam então, os aumentos dos rendimentos derivados dos cultivos e produções 

das sementes crioulas, no momento em que encontram mercados estruturados. 

 

3.2.1. Sistemas produtivos alternativos: sementes crioulas 

 

As sementes crioulas ou tradicionais são aquelas mantidas como um patrimônio que renova os 

modos de vida em inúmeros meios dos diversos produtores e produtoras, em sentidos tanto 

culturais como naturais. Tais sementes têm características peculiares de biodiversidade devido 
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à interferência humana, que as selecionam com relativa consciência, constituindo as sementes 

com preferências e necessidades, resultando num processo de agrobiodiversidade. Com isso, 

torna-se admissível estabelecer distintas variedades adaptadas e apropriadas às características 

locais, tanto culturais como ambientais, permitindo assim, certa independência dos insumos 

da indústria (PETERSEN, 2007). As sementes crioulas resultam assim do criterioso 

selecionamento por meio dos conhecimentos tradicionais e dos reais interesses dos atores 

tradicionais, como o alimento aos animais ou aos indivíduos, conservando as melhores 

variedades. Silva et. al. (2014) acentuam que: “embora seja considerável o número de 

variedades comerciais ofertado no mercado, ele oculta a tendência à homogeneização e ao 

estreitamento da base genética que as caracteriza e que vem provocando uma erosão genética 

e cultural [...]” (p.34). 

Nesse sentido, as sementes crioulas são recursos compreendidos além dos processos naturais e 

são essenciais enquanto instrumentos da sociobiodiversidade. A partir da rusticidade detêm 

uma alta capacidade adaptativa aos ambientes, devido ao caráter de variabilidade genética que 

é estabelecido por meio dos selecionamentos culturais com as interferências das comunidades 

tradicionais no decorrer do tempo. Assim, “pode-se mesmo dizer que as culturas humanas que 

influenciaram a conformação dessas variedades ao longo de gerações encontram-se inscritas 

na constituição genética dessas sementes” (ALMEIDA, 2007, p.4) e que recebem distintos 

nomes de acordo com as localidades. Entretanto, independente do nome atribuído, estas são 

materialmente e simbolicamente distintas daquelas fabricadas para o sistema produtivista. 

Tais sementes melhoradas, como mencionado, permitiu um novo sistema técnico e produtivo, 

que se tornou dependente de insumos externos industriais, incentivado por meio de políticas 

públicas, levando ao recorrente abandono das práticas tradicionais e das sementes crioulas. 

Inúmeros têm sido os problemas derivados desse processo e em distintos âmbitos. Com o 

abandono das sementes crioulas e com os incentivos às variedades melhoradas, têm-se notado 

erosões culturais e da biodiversidade das variedades tradicionais, levando assim às perdas de 

inúmeras culturas produtivas (ALMEIDA, 2007). 

Londres (2014) acentua uma importante característica da semente crioula que é a diversidade 

genética que possui e que através dos cultivos e das práticas se torna um recurso fundamental 

para os produtores tradicionais, sobretudo em climas instáveis, devido à rusticidade. A autora 

ressalta que a diversidade intraespecífica constitui um determinante que promove a resiliência 

dos sistemas tradicionais permitindo, com isso, maiores resistências aos ataques. Acentua-se 

então que “as sementes crioulas estão em constante processo de evolução e adaptação ao meio 
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e às práticas de manejo e esse processo sofre a influência dos tradicionais sistemas de trocas e 

intercâmbio de material genético praticado por comunidades rurais” (LONDRES, 2014, p.11).  

Por outro lado, o documentário Seeds of Freedom (2012) ressalta que os cultivos crioulos têm 

sido recorrentemente substituídos por cultivos com sementes melhoradas, que como resultado 

induzem os produtores familiares, cada vez mais, a um sistema menos resistente socialmente, 

ambientalmente e economicamente. Entretanto, Londres (2014) ainda aponta que as sementes 

crioulas, por serem adaptadas aos sistemas produtivos com baixos índices de dependência de 

insumos externos, tornam-se recursos importantes para a transição agroecológica, que permite 

o fomento da agrobiodiversidade.  

Então, como forma de conservar e promover as sementes adaptadas às condições de cultivo de 

inúmeras localidades são criadas estruturas pautadas nos conhecimentos herdados dos atores 

sociais rurais. Os bancos de sementes são um importante exemplo, preservados e fomentados 

em vários ambientes rurais de norte a sul do Brasil. Tais bancos permitem o envolvimento dos 

produtores com o selecionamento, melhoramento e conservação das sementes crioulas através 

dos conhecimentos associados, como acentua Londres (2014) que ainda aponta que os bancos 

são “[...] formas coletivas de conservação da agrobiodiversidade [...] e constituem estoques de 

sementes geridos por grupos de agricultores e têm a capacidade de assegurar o acesso a esses 

recursos [...]” (p.13). Com isso, conforme a autora, os bancos são instrumentos de seguridade 

quanto a estes recursos naturais, permitindo a disponibilidade de sementes quando os estoques 

individuais forem comprometidos. 

As iniciativas envolvendo as sementes crioulas estão atreladas aos atores sociais rurais, que a 

partir das lutas demandam por instrumentos e por políticas públicas. Londres (2014) acentua a 

pesquisa científica como um importante mecanismo promotor desse cenário e que sempre 

esteve atrelada aos melhoramentos vinculados com o aumento de produtividade através das 

empresas ou IPPs, entretanto, existem também iniciativas que envolvem os cultivos crioulos e 

as comunidades, comprovando a qualidade da semente crioula, reiterado no trecho abaixo:  

 
Nos eventos organizados para discutir e divulgar os resultados da pesquisa, os 

agricultores demostraram sentir-se valorizados e orgulhosos pela comprovação 
científica da qualidade das sementes selecionadas, melhoradas e conservadas em 

suas comunidades. Ressaltaram, acima de tudo, estar comprovado não haver 

justificativa técnica para que o governo não utilize as sementes locais em seus 

programas de distribuição de sementes. Para eles, além de garantir bons resultados 

no campo, a utilização de sementes crioulas em programas públicos fortalece a 

organização comunitária e gera renda para as famílias (LONDRES, 2014, p.36). 
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Frente às dificuldades de acesso aos mercados convencionais, a produção resultante de 

sementes crioulas é destinada aos demais mercados como os circuitos curtos e os mercados 

institucionais, como acentuam Almeida e Schmitt (2010). As autoras pontuam que embora os 

mercados condicionem os sistemas tradicionais aos riscos, estes mercados locais favorecem as 

diversidades produtivas e as trocas e acesso às sementes crioulas; entretanto, existe a demanda 

por melhores preços, onde “a geração de renda configura-se como um elemento essencial para 

que os filhos possam permanecer trabalhando na agricultura e dando continuidade ao trabalho 

de conservação da agrobiodiversidade desenvolvido pelos pais” (ALMEIDA e SCHMITT, 2010, 

p.98). Outro ponto importante, acentuado pelas autoras, são as práticas e técnicas familiares e 

comunitárias desenvolvidas pelos produtores, permitindo manter a diversidade das variedades, 

representando uma complementariedade, estimulando e reinventando as práticas herdadas. As 

práticas destinadas a conservar e promover têm um papel importante; entretanto, existe limite 

nesse processo associado à crescente disseminação do padrão produtivo e, como exemplo, as 

contaminações dos cultivos e das sementes crioulas (ALMEIDA e SCHMITT, 2010). Bevilaqua 

et. al. (2014) acentuam os valores das técnicas estruturadas com os vieses socioculturais, que 

permitem conservar e promover os materiais crioulos e as dinâmicas culturais desses atores, o 

que representa um importante patrimônio. 

 

3.2.2. Cadastro das sementes crioulas 

 

Conforme a Lei de Semente, nº 10.711 de 2003, as cultivares locais, tradicionais ou crioulas 

são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por produtores familiares, assentados 

ou índios, possuindo características fenotípicas determinadas e reconhecidas pelas respectivas 

comunidades.  Então, a critério do MAPA, serão considerados os descritores socioculturais e 

ambientais não semelhantes aos cultivares comerciais (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2003). No entanto, o cadastro das sementes crioulas num mesmo sistema das demais sementes 

se tornou um elemento de controvérsias
77

. 

Um cadastro nacional de cultivares crioulas é então determinado pelo MDA que, consoante a 

Londres (2013), funciona como um mecanismo paralelo onde, conforme Bevilaqua et. al. 

(2014), identificar e caracterizar as sementes crioulas se tornam atividades fundamentais para 

os cadastrados. Então, a partir da Portaria nº 51, em 2007, do MDA, e com o intuito de 

                                                             
77 Esse processo de cadastramento tem início com o direito do seguro agrícola. Atualmente, o Art. nº 48 da Lei 
de Sementes determina a inclusão das sementes crioulas nas atividades de financiamento.  
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conservar tais cultivares, num contexto de políticas públicas de acesso às sementes, foi criado 

um cadastro permanente das entidades que desenvolvem o trabalho de conservar e promover a 

sociobiodiversidade
78

 e as variedades.  

Assim, o intuito do cadastro acentuado pela Portaria nº 51 está em considerar a importância 

das estruturas sociais e dos trabalhos dos atores sociais que estão envolvidos nesse sistema de 

cultivo, incentivando e orientando as políticas públicas. Santilli (2009) acentua que a Portaria 

nº 51 estabelece um viés próximo à Lei de Semente, mas é distinta:  

 

[...] os cultivares locais, tradicionais ou crioulos são entendidos como variedades 

que, cumulativamente: tenham sido desenvolvidos, adaptados ou produzidos por 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades 

tradicionais ou indígenas; tenham características fenotípicas bem determinadas e 

reconhecidas pelas respectivas comunidades; estejam em utilização pelos 

agricultores em uma dessas comunidades há mais de três anos; não sejam oriundas 

de manipulação por engenharia genética nem outros processos de desenvolvimento 

industrial ou manipulação em laboratório, não contenham transgenes e não 

envolvam processos de hibridação que não estejam sob domínio das comunidades 

locais de agricultores familiares (p.118). 

 

E, ainda, que: 

 

[...] pela sua própria natureza e tradição histórica, os cultivares locais, tradicionais 

ou crioulos constituem patrimônio sociocultural das comunidades, não sendo 

aplicável patente, propriedade e nenhuma forma de proteção particular para 

indivíduos, empresas ou entidades. Prevê ainda a referida portaria que o cadastro 

não confere à entidade direito de propriedade ou posse ao cultivar por ela cadastrada 

nem prerrogativa de detentora do cultivar, nem concede nenhum tipo de direito a 

nenhuma pessoa física ou jurídica (p.120). 

 

Nota-se com isso, um número expressivo de variedades cadastradas, 114, e de entidades, 42. 

Abaixo estão demonstradas as culturas e o número de variedades cadastradas: 

 

                                                             
78 Entretanto, o § 6º do Art. 11º da Lei de Sementes remente a não obrigatoriedade do cadastrado de sementes 
crioulas.  
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Gráfico 5 - Número de culturas crioulas cadastradas 

 

Fonte: Elaboração própria, Seaf/Mda (s.d.)
79

 

 

Nota-se no cadastro, a preeminência de culturas alimentares, com destaque a duas importantes 

culturas alimentares brasileiras, o milho e a mandioca. Soma-se a estas duas outras duas 

culturas fundamentais, presentes no dia-a-dia dos brasileiros, o feijão e o arroz. Assim, é 

possível compreender e confirmar a existência da diversidade de tais sementes, somente por 

meio das culturas cadastradas no sistema, uma vez que existem inúmeras outras culturas não 

cadastradas. Quanto às entidades cadastradas nesse sistema nacional existem 42, contudo, 

somente 15 entidades cadastraram variedades de sementes crioulas
80

. Bevilaqua et. al. (2014) 

reiteram a necessidade em se formar redes, articuladas com inúmeros atores, levando a 

maiores envolvimentos entre atores (produtores, pesquisa, assistência, mercado, consumidor, 

etc.). Os autores ainda acentuam a Embrapa Clima Temperado
81

, que desenvolve pesquisa 

participativa e vincula técnicos e produtores. Então, de acordo com esses autores, muitas das 

variedades que são compartilhadas no Rio Grande do Sul, são provenientes dessa Unidade da 

Embrapa, que esta sediada na cidade de Pelotas, naquele estado. 

                                                             
79

 Seaf/MDA (s.d.). 
80 Seaf/MDA (s.d.). 
81 De acordo com Bevilaqua et. al. (2014) a Embrapa Clima Temperado conta com um acervo acima de 1.500 
cultivares, coletadas nos três estados do sul do Brasil. 
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A tabela abaixo demonstra todos os munícipios que possuem entidades cadastradas no sistema 

criado no Brasil. A tabela está estruturada com o intuito de orientar e facilitar o entendimento, 

e para isso, o critério adotado é uma lista dos munícipios de acordo com os Estados, que estão 

em ordem alfabética. Nota-se na tabela a existência de entidades em todas as áreas do Brasil e 

acentuam-se duas características: (1) nos três estados dos sul do Brasil existem entidades 

cadastradas e (2) o Estado de Roraima é o que possui o maior número de municípios com 

entidades cadastradas. 

 

Tabela 7 - Munícipios em entidades cadastradas no Seaf 

  

Campo Grande AL 

Delmiro Gouveia  AL 

Igaci AL 

Maceió AL 

Maravilha AL 

Ouro Branco AL 

Pão de Açúcar AL 

Fortaleza CE 

Muqui ES 

Catalão* GO 

São Luiz MA 

João Pinheiro  MG 

Dourados  MS 

Ponta Porã  MS 

São João  PE 

Piracuruca PI 

Arapongas PR 

Francisco Beltrão PR 

Ortigueira  PR 

Porto Barreiro PR 

Rio Bonito do Iguaçu PR 

Campos dos Goytacazes  RJ 

Rio de Janeiro RJ 

Boa Vista* RR 

Cantá RR 

Caroebe  RR 

Mucajaí RR 

Pacaraima RR 

São João da Baliza RR 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=28&Crop=Apple
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=7&Crop=Cotton
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Canguçu  RS 

Porto Alegre RS 

Santa Cruz do Sul RS 

Tenente Portela RS 

Chapecó  SC 

Formosa do Sul  SC 

Lages SC 

São Miguel do Oeste SC 

* municípios com três entidades cadastradas  

Fonte: Seaf/MDA (s.d.)
82

 

 

O mapa do Brasil abaixo exposto apresenta o número de entidades cadastradas por Estado. A 

partir disso, pode-se visualizar o Estado de Roraima, no Norte, com oito entidades 

cadastradas, representando o Estado que possui o maior número de entidades; os três Estados 

do Sul, que somados representam a região brasileira com o maior número de entidades 

cadastradas, 14 ao todo.  Nota-se ainda que, todas as regiões têm entidades cadastradas, 

entretanto, não são todos os Estados que possuem entidades cadastradas, num total de 12.  

 

                                                             
82 Seaf/MDA (s.d.). 
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Figura 6 - Número de entidades cadastradas no Seaf por Estado 

 
Fonte: Elaboração própria (Seaf/Mda) 

 

A tabela abaixo demonstra as entidades cadastradas que, por sua vez, estão divididas em duas 

partes, representando dois retratos (Possas et. al., 1994): (1) as fontes institucionais públicas e 

(2) as fontes privadas de forma coletiva. O critério adotado na lista com as entidades parte do 

mesmo princípio da tabela anterior: ordem alfabética a partir dos Estados. No primeiro retrato 

encontram-se dois institutos públicos de pesquisa, em um nível estadual e outro federal e a 

empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Ceará. No outro retrato estão as 

empresas privadas decorrentes da organização dos próprios produtores e/ou dos atores sociais 

vinculados a estes. 
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Tabela 8 - Entidades cadastradas no Seaf de acordo com a natureza das instituições 

1) Fontes Institucionais Públicas  

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará CE 

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP) MA 

Embrapa Agropecuária Oeste MS 

2) Fontes Privadas de Forma Coletiva  

Associação de Agricultores Alternativos AL 

Central Das Associações de Agricultores Familiar AL 

Centro de Desenvolvimento Comunitário de Maravilha AL 

Cooperativa Agropecuária de Campo Grande AL 

Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários de Sementes AL 

Federação das Associações Comunitárias de Ouro Branco (FACOB) AL 

Núcleo de Desenvolvimento Comunitário AL 

Associação Pró-desenvolvimento Comunitário de Fortaleza e Adjacências ES 

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Barreirão (ASPROBAR) GO 

Associação Estadual dos Pequenos Agricultores de Goiás GO 

Central Associações de Minis e Pequenos Produtores Rurais do Município de Catalã GO 

Instituto de Desenvolvimento Integrado Sustentável e Solidário (ALFA) MG 

Cooperativa dos Trabalhadores Rurais Assentados da Reforma Agrária (COOPERTERRA) MS 

Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar (COOPAF) PE 

Centro de Educação Ambiental e Assessoria PI 

Cooperativa Agroecológica Ireno Alves (COOPAIA) PR 

Cooperativa Agropecuária e Fam. Cons. Ca. Para o Des. Reg. Sus. (COOPERTERRA) PR 

Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa (COPRAN) PR 

Cooperiguaçu PR 

Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do Paraná (CPC - PR) PR 

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) RJ 

Instituto de Agroecologia e Meio Ambiente Solar dos Jesuítas RJ 

Associação dos Agricultores Familiares do PaSamauma Vicinal 15 RR 

Cooperativa dos Extrativistas de São Joao da Baliza RR 

Associação dos Produtores Indígenas da Serra da Moça RR 

Associação dos Produtores Indígenas de Taba Lascada RR 

Centro de Etnodesenvolvimento Indígena da Kai'pita – Contao RR 

Cooperativa Agropecuária Central da Agricultura Familiar de Roraima RR 

Cooperativa Agropecuária de Agricultores e Agricultoras Familiares de Caroebe RR 

Cooperativa Agropecuária dos Cinco Polos RR 

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Tenente Portela RS 

Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil Ltda.(COOPERFUMOS) RS 

Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região RS 

Instituto Cultural Padre Josimo RS 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=28&Crop=Apple
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União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu e Região RS 

Associação das Cooperativas e Assoc. de Produtores Rurais do Oeste Catarinense SC 

Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária de Santa Catarina (COOPTRASC) SC 

Centro Vianei de Educação Popular SC 

Cooperativa Oestebio SC 

 
Fonte: Elaboração própria (Seaf/MDA). 

 

Todas as sementes não crioulas devem estar cadastradas no RNC a partir de determinados 

critérios pré-estabelecidos. Então, as sementes crioulas não estão enquadradas nesses critérios 

devido às variabilidades das cultivares, o que não ocorre nas variedades melhoradas. Além de 

fatores de cunho técnico, existem fatores sociais e naturais que envolveria esse cadastramento, 

devido às características de adaptabilidade das sementes crioulas adotadas pelos produtores e 

que a cada cultivo é alterada, e a necessidade de um mantenedor e os custos advindos desse 

sistema para os atores sociais envolvidos. Com isso, qualquer variedade é destinada como 

uma propriedade de um indivíduo ou entidade, mesmo sendo considerada como um bem 

comum (LONDRES e ARAÚJO, 2006).  

As críticas acerca do cadastro estão encaminhadas também no viés de acessibilidade daqueles 

que não são assessorados por entidades e cultivam e melhoram as sementes crioulas por conta 

própria. Contudo, para o MDA, a necessidade do cadastramento é devido ao conhecimento de 

trabalhos e experiências com as sementes crioulas, permitindo orientar as políticas públicas na 

área afim (SANTILLI, 2009). Outra crítica relacionada ao cadastro é relata por Londres (2013), 

como a falta de validade do sistema; assim, nota-se uma quantidade maior de sementes do que 

o número cadastrado, as sementes cadastradas normalmente são as com os maiores valores no 

comércio.  

Nos próximos itens são apresentados estudos de casos que envolvem as sementes crioulas no 

sentido de conservá-las e promovê-las. Bevilaqua et. al. (2014) salientam que os atores sociais 

vinculados com os mecanismos de conservar e promover as sementes crioulas são associados 

a uma ideia de guardiões, o que remete a um importante reconhecimento comunitário. Assim, 

são exposto casos em locais distintos, o que demonstra que esta atividade não está restrita. A 

questão, no entanto, está voltada às estruturas que são estabelecidas. Se por um lado, existe 

uma estrutura que permite o envolvimento de atores sociais rurais com uma cadeia produtiva, 

por outro lado, não há indícios de uma cadeia de produção de sementes formada e há forte 
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dependência das compras governamentais. Nota-se com isso, que existem elementos 

intrínsecos à forma como os vínculos socioculturais são estabelecidos dentro das 

comunidades e com a sociedade envolvente e com os mercados, reiterando os ideais de 

Lamarche (1993; 1998) e Ploeg (2008) e assim, a procura por aspectos de conservar e 

promover as sementes crioulas existem em dinâmicas socioculturais distintas.  

 

3.2.3. Sul: a Rede BioNatur 

 

A Rede de Sementes Bionatur associa produtores de inúmeras variedades de sementes a partir 

de cultivos alternativos. A denominada BioNatur é o nome da marca de sementes estabelecida 

na década de 1990, com a iniciativa de 12 produtores assentados no estado do Rio Grande do 

Sul, que a partir de parcerias com empresas de sementes buscaram entender o funcionamento 

da cadeia de semente – o entendimento era que quanto maior o número de famílias envolvidas 

mais fortalecido e estruturado estaria o comércio de semente (SILVA et. al., 2014; PACKER, 

s.d.). A matéria veiculada no programa Globo Rural
83

 acentua que o envolvimento de novos 

membros depende de um convite de um produtor associado, entendendo que as decisões são 

tomadas coletivamente. Os produtores então são reunidos em núcleos de quatro a oito 

famílias, encontrando-se a cada 45 dias para debater os encaminhamentos dos cultivos e os 

rumos da BioNatur. Então, cada núcleo tem um coordenador responsável pelo vinculo com a 

Rede e um técnico para orientar os produtores.  

Consoante a Packer (s.d.), a Rede BioNatur é o resultado das carências das políticas públicas
84

 

do Estado voltadas aos assentamentos, durante a década de 1990. Entretanto, houve no início 

barreiras para atender aos marcos estabelecidos na Lei de Semente, devido à imensa 

burocracia e aos altos custos. Entretanto, como acentua a matéria do Globo Rural
85

 as 

iniciativas desses produtores são consideradas como pioneiras, uma vez que os produtos 

derivados de cultivos alternativos nem sempre partem de sementes crioulas. 

Sendo assim, atualmente a Rede BioNatur envolve 96 famílias nos três Estados do Sul: o Rio 

Grande do Sul, Santa Cataria e o Paraná e conta com a produtividade média de 12 toneladas 

                                                             
83

 Disponivel em www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA. Acesso em: 10/01/2016 
84

 Packer (s.d.) acentua que a única política pública era a Troca-Troca, que distribui sementes de milho híbridas 
criadas com as ciências convencionais com a necessidade das complementariedades. Como resultado houve o 
“aumento da dependência das famílias de alimentos fora do assentamento [...] representando um indutor de 
endividamento [...]” (p.40). 
85 Disponivel em www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA. Acesso em: 10/01/2016 

http://www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA
http://www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA
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comercializadas através de 101 variedades. No início na década de 1990, no entanto, eram três 

as culturas produzidas: cebola, cenoura e coentro. Conforme Silva et. al. (2014) e Packer 

(s.d.) foram necessários além de cultivar e produzir novas variedades, o estabelecimento de 

estruturas mínimas, tanto de beneficiamento como de comercialização das sementes crioulas, 

o que demandou investimentos. A matéria do Globo Rural
86

 acentua que a Rede BioNatur 

beneficia todo a produção dos produtores em sua sede no município de Candiota no Rio 

Grande do Sul, onde são dividas por tamanho e peso e então secadas, para assim, serem 

destinadas às câmaras frias. A partir disso são retirados os lotes e encaminhados aos 

laboratórios para dois principais testes de padrão: pureza e germinação, variáveis conforme as 

variedades. No início, a Rede BioNatur encaminhou os seus produtos somente às feiras e aos 

eventos alternativos, devido ao contexto de competitividade com multinacionais. Nas palavras 

de Almeida e Schmitt (2010): uma “[...] produção comercial de sementes de hortaliças 

envolve um mercado altamente competitivo e fortemente dominado pelas empresas 

transnacionais de sementes” (p.56). 

Os produtores associados à Rede BioNatur cultivam distintas variedades de sementes tanto de 

culturas de verão como de inverno através de práticas de cultivo alternativas e que, no caso 

das sementes, são cultivadas nos períodos inversos para o não amadurecimento das plantas. E 

Cassol (2013) e Bevilaqua et. al. (2014) reiteram (mencionado durante o texto) que muitas das 

variedades cultivadas e melhoradas no estado são provenientes da Embrapa Clima Temperado 

e/ou das trocas entre produtores de distintos municípios. Os produtores da Rede então contam 

com assistência técnica, o que permite otimizar as técnicas de cultivos tradicionais, estas 

intrínsecas aos conhecimentos herdados, somados aos intercâmbios promovidos com outras 

propriedades. Então, como acentua Cassol (2013), os melhoramentos das sementes realizados 

a partir desses produtores estão baseados principalmente nos conhecimentos tradicionais e que 

assim, contribui diretamente com a sociobiodiversidade. Os insumos consumidos nesse caso 

são desenvolvidos na própria propriedade desses produtores, o que condiciona a autonomia 

(GLOBO RURAL
87

; ALMEIDA e SCHMITT, 2010). Contudo, como acentuam Silva et. al. (2010): 

 

[...] os agricultores expressaram a preocupação com relação à expansão da 

monocultura da soja e ao uso intensivo de agrotóxicos nas propriedades vizinhas, 

constituindo visivelmente uma dificuldade adicional ao manejo da produção 

orgânica. Por outro lado, esse fato pode ser considerado como um elemento que 

confere visibilidade aos sistemas de produção de sementes de base ecológica como 
uma estratégia de resistência da agricultura familiar e camponesa (p.37). 

                                                             
86 Disponivel em www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA. Acesso em: 10/01/2016 
87 Disponivel em www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA. Acesso em: 10/01/2016 

http://www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA
http://www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA
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Com isso, dentre as barreiras encontradas, são acentuadas cinco como retrata Packer (s.d.) e 

Silva et. al. (2014): 

 

(1) As normas do RNC são condicionadas às sementes melhoradas e convencionais;  

(2) Os cultivos realizados a partir do quinto ciclo são proibidos; 

(3) Existe um acesso restrito às sementes e aos mantenedores;  

(4) São cancelados os cadastrados no RNC das variedades sem mantenedores; 

(5) Os custos produtivos e a burocracia que são demandados na Lei de Semente são altos. 

 

Almeida e Schmitt (2010) apontam as trajetórias dos produtores atrelados à Rede BioNatur 

como vinculadas ao direito de acessar, conservar e intercambiar sementes crioulas associados 

ao direito a terra, o que remete às políticas públicas de acesso à terra descritas no capítulo 

anterior. Assim, Silva et. al. (2014) acentuam que: 

 

[...] em que pesem as dificuldades, o trabalho da Bionatur tornou-se referência, 

refletindo a importância do esforço realizado e reforçando o papel da rede como 

estratégia de manutenção e circulação de variedades comerciais tradicionalmente 

utilizadas na agricultura familiar camponesa, hoje ameaçadas de extinção frente à 

expansão dos transgênicos e híbridos (p.36). 

 

Ainda nesse sentido, Silva et. al. (2014) pontuam como o intuito da Rede BioNatur a oferta de 

sementes crioulas “[...] que possam ser cultivadas, multiplicadas, conservadas e melhoradas 

pelos agricultores que as adquirem, expressando seu potencial produtivo e sua capacidade de 

adaptação aos diferentes sistemas de produção local” (p.34). E acentuam duas características 

fundamentais da Rede BioNatur vinculadas com esse intuito mencionado: (1) a BioNatur é 

criada e atrelada aos assentamentos e auto-administrada através de uma rede cooperativa, e, 

(2) colocam no mercado sementes crioulas. A matéria do Globo Rural
88

 acentua nesse sentido, 

a importância da renda que é derivada das produções de semente crioula, o que representa em 

média 40% da renda desses produtores, onde um quilo de semente custa aproximadamente R$ 

15, no caso do repolho. Com isso, as produções de sementes são um importante incremento na 

renda desses produtores, que ainda produzem leite, mel e produtos derivados dessas sementes, 

que permitem a subsistência e o comércio. Assim, a Rede BioNatur está marcada por um 

                                                             
88 Disponivel em www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA. Acesso em: 10/01/2016 

http://www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA
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curso que excede as barreiras construídas durante a história, envolvendo as lutas por terra, 

crédito e cultivos alternativos. A experiência da Rede BioNatur é assim construída durante o 

cotidiano atrelado às práticas de cultivo das famílias envolvidas, vinculadas fortemente aos 

ideais de cooperativismo entre os atores sociais. A entidade permite um exercício coletivo de 

conservar e promover a diversidade através de sementes crioulas e que se tornam adaptadas 

localmente. Então, mesmo em um contexto com inúmeras barreiras, essas famílias se 

encontram em uma atividade inovadora e intensiva, direcionada às práticas de cultivos 

alternativos, constituindo assim, um sistema de conhecimento validado e recriado em distintos 

ambientes (SILVA et. al., 2014; ALMEIDA e SCHMITT, 2010).  

 

3.2.4. Nordeste: os bancos de sementes 

 

Londres (2013) apresenta dois retratos de bancos de sementes em áreas do semiárido, em dois 

estados: Alagoas e Paraíba. Assim, no Estado de Alagoas é criado na década de 1990, o 

Banco de Armazenamento e Comercialização de Sementes (BACS), um importante incentivo 

aos produtores familiares locais, permitindo o armazenamento e a comercialização da 

produção de sementes dos associados à entidade. Contudo, devido aos inúmeros entraves e 

com uma maior necessidade em atender os sócios, o Banco de Sementes é extinto em 1995. 

Então, é criada a Cooperativa de Bancos Comunitários de Sementes (Coppabacs), com intuito 

de armazenar e comercializar, além de oferecer assistência técnica direcionada aos associados. 

Atualmente no Estado, esta cooperativa tem 312 sócios, com 14 bancos de sementes, que 

estão distribuídos em oito municípios, envolvendo de forma indireta 1.800 indivíduos. As 

estruturas executivas dos bancos funcionam de modo independente, no qual fazem reuniões 

mensais em suas localidades, orientada por dois coordenadores, e os diretores da cooperativa 

reúnem-se todos os meses com os representantes dos bancos associados. O objetivo da 

Coppabacs está estruturado em sete eixos: (1) conservar as sementes para os cultivos; (2) 

fornecer sementes crioulas adaptadas às secas; (3) preservar e promover as sementes crioulas; 

(4) a luta contra o patenteamento e controle das sementes; (5) participar de redes de 

articulações e intercâmbios de experiências; (6) construir redes de comércio solidário e 

bancos comunitários de sementes; e por fim, (7) conservar e promover os alimentos com a 

diversidade de culturas adaptadas e resistentes (COPPABACS, s.d.)
89

.  

                                                             
89 Disponível em: https://www.coppabacs.blogspot.com.br. Acesso em: 14/01/2016.  
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Com o fortalecimento dos bancos de sementes, incentivado com a Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA), uma rede envolvendo atores e movimentos sociais, que através das políticas 

públicas promove a convivência no semiárido (ASA, s.d.)
90

, inúmeras comunidades puderam 

adotar os conhecimentos e as vivências de bancos de sementes, permitindo conservar e 

promover as variedades locais através do método on farm (PACKER, s.d.).  

Atualmente, de acordo com Packer (s.d.), nesse Estado encontram-se 131 bancos de sementes, 

em 221 municípios, com a habilidade em atender 3.350 famílias, com 32 variedades de 

sementes crioulas. Nesse retrato, o PAA através da modalidade compra direta fomentou a 

economia de duas localidades, o Alto Sertão e o Médio Sertão, ambas nos Territórios da 

Cidadania e que a Coppabacs está situada. Nas duas localidades a cooperativa vendeu ao 

mercado institucional 122 toneladas de sementes de feijão, redistribuídas a 3.349 famílias, em 

131 comunidades do Alto Sertão, do Médio Sertão, do Agreste e da Bacia Leiteira. O Pronaf 

também possuiu um papel importante nessa área do semiárido, permitindo construir 

infraestrutura: beneficiamento e armazenamento das sementes dos bancos comunitários e, 

posteriormente, instrumentos de comercialização. Assim, notam-se políticas públicas de 

extrema importância que, através de experiências de sucesso das técnicas sociais, asseveram 

os diretos humanos com o reconhecimento de tais políticas, permitindo através dos debates, o 

estabelecimento de novos marcos e leis (PACKER, s.d.). Então, Packer (s.d.) acentua que em 

2008 é aprovada a Lei Estadual nº 6.903, que fomenta os bancos comunitários de sementes e 

que reitera que os envolvimentos dos produtores familiares e dos movimentos sociais 

condicionam ao estabelecimento de novos incentivos públicos às estruturas socioculturais e 

socioambientais.  

O semiárido da Paraíba também conta com um retrato dos bancos de sementes incentivados a 

partir das Comunidades Eclesiais durante a década de 1980. Então, com a soma dos fomentos 

da comunidade e dos sindicatos rurais houve um direcionamento ao aprimoramento técnico e 

administrativo dos conhecimentos acerca dos bancos de sementes. Com isso, três eixos foram 

estruturados: a melhoria administrativa; a melhoria das sementes crioulas; e a valorização e 

conservação das diversidades locais. O símbolo desse curso na Paraíba é o estabelecimento de 

uma rede no semiárido paraibano, a Articulação do Semiárido Paraibano (ASA-PB), criada no 

ano de 1993, quando os movimentos sociais ocupam a Superintendência do Desenvolvimento 

                                                             
90 Disponível em: asabrasil.org.br. Acesso em: 14/01/2016.  
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do Nordeste (SUDENE) cobrando políticas estruturantes de combate às secas no semiárido 

(LONDRES, 2013). 

Segundo Londres (2013) as iniciativas condicionaram o estabelecimento de 113 bancos de 

sementes em 52 municípios da Paraíba, envolvendo 6.430 famílias. Então, em 1999, com o 

Seminário de Políticas Públicas e Sementes, envolvendo movimentos sociais e os atores 

vinculados, marcou o início da Rede Estadual de Bancos de Sementes Comunitários da 

Paraíba, a Rede Semente, vinculada a ASA-PB. A Rede Semente fortaleceu o trabalho criado 

acerca dos bancos de sementes aproximando o debate com o Governo do Estado. Em 2002, 

em consonância com outros estados a Paraíba estabelece a Lei Estadual nº 7.298, como uma 

política estadual de banco de semente comunitário, permitindo conservar e promover as 

variedades crioulas locais (LONDRES, 2013). A tabela abaixo apresenta um mapeamento dos 

bancos de sementes comunitários vinculados à Rede de Sementes até 2014. Londres (2014) 

relata que o número de bancos diminuiu devido o aumento do número dos bancos familiares, 

fortalecidos com a Rede de Sementes e acentua que os bancos comunitários normalmente 

armazenam variedades destinadas ao comércio, enquanto os bancos familiares armazenam 

maiores números de variedades, isto é, um processo de complementariedade entre as formas 

de conservação.  

 

Tabela 9 - Bancos de sementes vinculados a Rede de Sementes 

Área Bancos Bancos Mãe Regional  Total Famílias Variedades 

Alto Sertão 29   29 641 25 

Médio Sertão 25   25 545 12 

Coletivo R. do Cariri e Seridó  30  01 31 440 30 

Coletivo do Curimataú 07   07 216 14 

Polo da Borborema 62 01 04 67 999 36 

Coletivo da Folia 01   01 30 04 

Coletivo Asa Cariri Oriental 04   04 68 16 

Brejo 03   03 57 06 

Total 155 01 05 161 2.996 143 

Fonte: Londres (2014) 

 

Na tabela acima é possível analisar um número expressivo de bancos de sementes vinculados 

à Rede de Sementes na Paraíba, com destaque para o Polo da Borborema, a única área com 

um banco mãe, assim como, é a área que envolve o maior número de famílias e de variedades 
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de sementes. A tabela demonstra o número de bancos de sementes em oito áreas do Estado da 

Paraíba atendidas pela Rede de Sementes, com os bancos mães e os regionais, envolvendo um 

número importante de família beneficiadas e de variedades conservadas. Santos et. al. (2012) 

apontam que: 

 

A construção do Banco Mãe foi proposta pelo Polo da Borborema, em assembleia 

durante os debates em torno do Programa de Desenvolvimento Territorial do 

Governo Lula, como um espaço para fortalecer a rede de BSCs, as trocas de 

sementes e as dinâmicas de todo o território em torno das políticas públicas que 

estavam se construindo junto com a Rede de Sementes e a ASA-PB. É um espaço 

dedicado ao armazenamento de sementes, com uma quadra para secá-las, uma 

cozinha e uma sala para os agricultores poderem trocar informações e receber 

pessoas de outros municípios e estados (p.38). 

 

Um indício de fomento relativamente recente acerca da Rede Semente foi a parceria com uma 

IPP, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, e com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O 

intuito das parcerias está em avaliar a qualidade das sementes crioulas locais comparadas com 

as sementes melhoradas. A ideia está no exame da qualidade das sementes crioulas através da 

ciência, uma vez que as sementes crioulas são entendidas como de baixa qualidade e de baixa 

produtividade. Então, as pesquisas foram feitas em duas localidades do Estado, no Cariri e na 

Borborema
91

, entre 2009 e 2011 (LONDRES, 2013). Portanto, como relata Londres (2013):  

 
[...] os resultados mostraram que, em anos de boa chuva, as sementes crioulas 

produzem tão bem quanto as variedades comerciais, ao passo que, nos anos secos, as 

sementes locais apresentam desempenho visivelmente superior ao das variedades 

que são distribuídas [...] (p.67). 

 

E, Santos et. al. (2012): 

 

A pesquisa mostrou ainda que as sementes da paixão [crioula] são bem adaptadas às 

suas regiões de origem: as sementes da Borborema apresentaram desempenho 

excelente nos campos experimentais implantados na Borborema, mas desempenho 

médio nos campos localizados no Cariri e vice-versa (p.28). 

 

Santos et. al. (2012) acentuam que a ideia da pesquisa parte da própria Rede de Sementes, 

como uma demanda vinculada às políticas públicas distributivas de sementes e que através de 

três temas é direcionada, quais sejam: (1) a semente crioula é inferior à semente melhorada? 

(2) as técnicas utilizadas são eficientes? E (3) como melhorar a produção das sementes 

                                                             
91 “[...] No Cariri, foram realizados dois ensaios comparativos, em Juazeirinho e Soledade, nos anos 2010 e 
2011. Na [...] Borborema, foram realizados seis ensaios comparativos, em Casserengue, Remígio e Lagoa Seca, 
nos anos 2009, 2010 e 2011” (SANTOS et. al., 2012, p.27). 
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crioulas? Com isso, são monitorados os bancos de sementes comunitários e a pesquisa é 

desenvolvida com os métodos da ciência e baseadas em ensaios das sementes comerciais. 

Assim, como ainda acentua Londres (2013), a ciência é um recurso fundamental considerando 

os contextos de políticas públicas vinculadas às sementes crioulas e aos produtores familiares. 

Onde, durante o curso histórico, as ciências e técnicas estiveram direcionadas ao fomento de 

um sistema de produção dominante, como mencionado. No trecho abaixo é acentuado a 

importância do envolvimento dos atores sociais rurais com a ciência acadêmica: 

 
 
A questão da participação das comunidades agricultoras na idealização e execução 

de pesquisas científicas também merece ser novamente destacada. De um lado, o 

conhecimento e a experiência dos agricultores familiares podem ser de grande 

contribuição para a ciência e para os pesquisadores, enquanto do outro, a inclusão 

das comunidades nos projetos de pesquisa pode contribuir para a sua capacitação e 

autonomia. Além de tudo, é inestimável o valor que tem para as famílias o 
reconhecimento do seu papel enquanto guardiões da agrobiodiversidade e detentores 

de conhecimentos preciosos acerca dos recursos genéticos e práticas de cultivo e 

conservação (LONDRES, 2013, p.90). 

 

A ciência, portanto, confirma o conhecimento desses atores sociais. Para tanto, é necessário o 

estabelecimento de ferramentas de estímulo para o desenvolvimento da ciência participativa 

que, então, permita um desenvolvimento de conhecimento apropriado para esses atores sociais 

rurais (LONDRES, 2013). Então, como sublinha Londres (2013), o envolvimento participativo 

de produtores rurais com a ciência torna-se um mecanismo de fortalecimento do trabalho com 

as sementes crioulas, aproximando os conhecimentos tradicionais da academia e vice-versa.  

 

3.2.5. Brasil e América Latina: outras experiências 

 

O intuito deste item é apresentar outras experiências de conservação e promoção das sementes 

crioulas, permitindo acentuar que esse não é um processo isolado. A história que condiciona a 

prática de conservar e promover as sementes crioulas é acentuada com o fomento aos sistemas 

produtivos atuais. Então, Almeida (2007) reitera que tais experiências colocam em evidência 

as formas de resistência em virtude da crescente perda das variedades das sementes crioulas e 

dos conhecimentos tradicionais. A autora acentua que a resistência é formada com estruturas 

individuas e coletivas permitindo promover as sementes crioulas e a agrobiodiversidade. Com 

isso, tornam-se comuns no Brasil os encontros, feiras, festas, bancos e casas de sementes 

crioulas, nos quais são associados às culturas alimentares e às estruturas sociais. O retrato que 

é formado com esse curso, permite que as experiências técnicas e as práticas criem ambientes 

sociais e políticos para os produtores. A autora acentua que as provas estão nas iniciativas que 



129 
 

se valem das políticas públicas para fomentar as práticas e os recursos tradicionais (ALMEIDA, 

2007). Com isso, serão expostas experiências pontuais acerca da conservação e da promoção 

das sementes crioulas.  

 

3.2.5.1. Outras iniciativas no Rio Grande do Sul 

 

A primeira experiência aqui apontada é referente ao trabalho dos índios Kaingang, situados no 

Setor Três Soitas da Terra Indígena Guarita, no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. As 

práticas produtivas dos índios Kaingang estão baseadas no cultivo de cinco principais culturas 

alimentares como acentuam Bellivián et. al. (2007): milho, mandioca, batata-doce, moranga e 

feijão, nos quais, o milho e o feijão têm as maiores importâncias comerciais para os índios na 

localidade mencionada. Com a crescente pressão exercida pelas monoculturas, as práticas dos 

índios de auto-consumo são recorrentemente substituídas. Com isso, os autores relatam que as 

famílias estabelecem parcerias com os produtores que têm melhores recursos financeiros para 

adquirir os insumos e as sementes melhoradas industrialmente. Então as sementes melhoradas 

passam a fazer, cada vez mais, parte das vivencias produtivas dos índios, colocando em risco 

as variedades crioulas tradicionais. A partir de um crescente processo de perda da diversidade, 

as iniciativas de conservação tomaram forma nessa localidade, criando uma área adequada 

para a conservação, seleção e armazenamento, como pontuam Bellivián et. al. (2007). A ideia 

é fruto de uma iniciativa individual, mas que, no entanto, envolve o coletivo rapidamente 

através de um trabalho colaborativo de troca de sementes. A Casa de Semente, como é 

denominada pelos índios, permite preservar as sementes fortalecendo a cultura e os hábitos 

alimentares e diminui o consumo de alimentos industriais (BELLIVIÁN et. al., 2007). 

Um elemento acentuado por Bellivián et. al. (2007) é referente à qualidade do milho crioulo e 

do milho híbrido consumidos nessa localidade. Os autores apontam que através da experiência 

dos índios o milho híbrido tem bons resultados nos dois primeiros anos de cultivo, no entanto, 

necessitam de um alto consumo de ureia; no terceiro ano os rendimentos caem mesmo com os 

insumos químicos. O milho crioulo, entretanto, não consome os adubos industriais, devido 

aos rendimentos constantes durante todos os anos de cultivo. E, outro elemento acentuado está 

nos sabores dos milhos no momento de consumi-los verdes, nos quais, os milhos crioulos são 

mais saborosos para os índios, de acordo com Bellivián et. al. (2007). As práticas produtivas 

tradicionais envolvem os períodos de plantio, evitado durante novembro e dezembro, e atentas 

durante a lua crescente devido aos melhores resultados, com um consórcio de culturas. Então, 
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existe o intuito de criar uma rede a partir da iniciativa de conversar e promover as sementes na 

localidade, iniciada com outra Casa de Semente na Terra Guarita. As barreiras enfrentadas são 

repetidas de outras localidades com a mesma experiência: os riscos de contaminar as sementes 

através das variedades melhoradas (BELLIVIÁN et. al., 2007). Com isso, o questionamento dos 

índios se torna: “como plantar uma semente que não tem história e da qual não sabemos sua 

origem?” (BELLIVIÁN et. al., 2007, p.9). 

 

3.2.5.2. Santa Catarina 

 

Os Estados do Sul têm um importante envolvimento com as sementes crioulas, conservando-

as e promovendo-as. O Estado de Santa Catarina é um exemplo fundamental nesse processo e 

acentuado nesse item através da experiência do município de Anchieta.  

Por meio dos incentivos do Centro Vianei de Educação Popular de Lages e da Associação de 

Pequenos Agricultores do Oeste de Santa Catarina (APACO), os debates e fomentos para uma 

autonomia produtiva de sementes crioulas foram disseminados em Santa Catarina, no entanto, 

é no oeste do Estado que esse trabalho foi repercutido amplamente. Na década de 1990, com o 

apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Anchieta (SINTRAF) e da 

prefeitura municipal, os produtores familiares foram incentivados a conservar e a cultivar as 

variedades crioulas locais, em virtude do crescente nível de dependência técnica e econômica 

desses produtores devido aos vínculos com a cadeia produtiva de suínos. Então, é através 

desse retrato que as variedades crioulas foram incentivadas, sobretudo (VOGT et. al. 2007). 

As primeiras iniciativas dessa experiência foram os estabelecimentos dos cursos, tanto 

teóricos como práticos, seminários, encontros e reuniões, permitindo o envolvimento dos 

movimentos sociais e dos produtores familiares com as sementes crioulas. Com isso, um 

próximo passo foi dado ao elaborar um documento denominado: Planejamento Estratégico 

Participativo do Meio Rural de Anchieta, contendo o Programa Municipal de Produção 

Própria de Sementes, como acentuam Vogt et. al. (2007). 

Vogt et. al. (2007), apontam que este programa teve início com o estabelecimento de áreas de 

produtividade de sementes, envolvendo com isso 14 comunidades e 118 famílias. No primeiro 

ano foram identificadas sete variedades de sementes locais de milho, orientando o trabalho ao 

cultivo de tais variedades atrelado com os mecanismos culturais da localidade. Nos próximos 

anos as demais comunidades envolveram-se nesse processo, permitindo o aumento no número 
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de variedades. Os autores então acentuam as festas e feiras de sementes crioula como um viés 

de incentivo ao intercâmbio das sementes e dos conhecimentos associados, envolvendo outros 

Estados e permitindo, de acordo com os autores, destacar um movimento a favor das sementes 

crioulas, articulando aos trabalhos políticos de autonomia produtiva. Vogt et. al. (2007) assim, 

acentua um processo que permitiu diversificar o trabalho com as sementes em Anchieta. Com 

uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina, Sintraf, MPA e a Associação de 

Pequenos Agricultores Produtores de Milho Crioulo Orgânico e Derivados (ASSO) foram 

realizados estudos para identificar as variedades crioulas locais com um intuito de entender as 

qualidades e os limites de cultivo, onde, os principais motivos pelo cultivo crioulo estão como 

nas outras experiências, nas estruturas culturais e nos desempenhos técnicos, como acentuado 

pelos autores: diminui os custos produtivos, maiores adaptabilidade e maiores rendimentos. O 

resultado dessa experiência como ressaltam Vogt et. al. (2007) mostraram-se eficientes, 

devido ao cultivo de milho crioulo que é realizado na maioria das comunidades do município, 

o que permitiu o fortalecimento do intercâmbio de sementes crioulas e de conhecimento entre 

todos os produtores familiares, assim como, incentivou o desenvolvimento de trabalhos 

semelhantes de conservação em outros municípios de Santa Catarina.  

Outra experiência importante em Santa Catarina é da Cooperativa Oestebio, no meio-oeste do 

Estado. Paula (2014) acentua que o objetivo da Oestebio é direcionar as sementes crioulas 

para o comércio. O início desse trabalho é datado na década de 1990, com os incentivos do 

MPA, que desenvolviam atividades para conservar e produzir sementes crioulas. Contudo, o 

volume produtivo era maior do que a demanda dos produtores e não havia uma estrutura 

formada para o comércio. Com isso é criado em 2007 a Oestebio, com o intuito de estruturar a 

produção e o comércio de semente crioula desses produtores. Então foram adotadas medidas e 

práticas de multiplicar as sementes em escalas comerciais através de recursos produtivos 

alinhados com os conhecimentos tradicionais e as estruturas culturais e econômicas dos 

associados.  

A Oestebio identificou as sementes crioulas e formou uma rede de famílias mantenedoras, que 

têm a responsabilidade de conservar e manter as variedades – as variedades são distribuídas a 

três famílias de áreas distintas (permitindo conservá-las e promovê-las). Então, os técnicos da 

Oestebio encaminham as sementes crioulas aos multiplicadores (os produtores rurais) que são 

os responsáveis pelo plantio, manejo e pela colheita das sementes, que posteriormente são 

vendidas à cooperativa, que as beneficiam e direcionam ao PAA e assim, existe um beneficio 

econômico a esses produtores rurais, com aumento da renda de até R$ 3 mil, como acentuado 
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por Paula (2014). A complementaridade entre os mercados locais e institucionais se torna uma 

importante ferramenta. Por exemplo, uma saca de milho no mercado local é vendida por R$ 

22, enquanto no mercado institucional a aquisição é realizada por R$ 36
92

, conforme salienta 

a autora. Assim, a maior virtude da cooperativa está, de acordo com Paula (2014), na 

dinâmica inovativa de cultivar as sementes crioulas e encaminhá-las ao comércio, permitindo 

um benefício aos atores sociais envolvidos, sendo até o momento, 465 produtores e 70 

mantenedores, o que envolve cerca de 1.400 famílias com os trabalhos de conservar e 

promover práticas produtivas sustentáveis, assim como, a cadeia produtiva e a própria 

biodiversidade (PAULA, 2014).  

Com isso, são pontuados certos elementos que demonstram tais benefícios técnicos e também 

da agrobiodiversidade: as sementes crioulas, devido à rusticidade, não consomem insumos da 

mesma forma que as demais sementes (e diminui o endividamento dos produtores). Houve um 

diminuto êxodo rural a partir dessa experiência (permitido através dos aumentos da renda). A 

autonomia produtiva é ampliada uma vez que existe uma baixa dependência de recursos. As 

culturas alimentares das comunidades são conservadas, aumentando a qualidade e quantidade 

dos alimentos, o que permite o combate à fome dos atores sociais envolvidos (PAULA, 2014). 

 

3.2.5.3. Goiás 

 

Outra experiência importante, que permite apontá-la como um processo de conservação e de 

promoção, produzindo e multiplicando as sementes crioulas, é vivenciado no Estado de Goiás. 

A partir do plantio de milho, um alimento intrínseco à cultura alimentar dos indivíduos desse 

Estado, esse, torna-se um cultivo importante nas estruturas sociais, econômicas e nas práticas 

técnicas dos produtores tradicionais da região, como acentuam Pantaleão e Sobrinho (2007). 

A prática recorrente de adotar os pacotes técnicos disseminados no Brasil levaram as famílias 

para fora da propriedade. Então muitos produtores perderam os hábitos da própria semente e 

adquiram sementes melhoradas vendidas nos mercados envolvidas com os insumos 

complementares. Os autores então pontuam o início de um trabalho que permitiu conservar as 

sementes crioulas a partir das iniciativas da CPT e do MPA, que participaram da 3ª Festa 

Nacional de Semente Crioula, no município de Anchieta, em Santa Catarina. Por meio do 

evento, envolveram-se mais atentamente com as experiências e práticas de cultivo do milho 

crioulo, que em 2005 tiveram um rendimento de 14 toneladas, distribuídas a 100 famílias em 

22 municípios do Estado, e rendendo em 2006, 139 toneladas de milho crioulo. Nesse ano, os 
                                                             
92 Os valores apresentados são referentes ao período em questão.  
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autores acentuam que o MDA incentivou o cultivo através da assistência técnica destinada a 

conservação, produção, multiplicação e distribuição. Eles pontuam que o apoio do Ministério 

foi fundamental para disseminar no Estado esse trabalho vinculado às práticas adequadas e a 

sustentabilidade, envolvendo 300 famílias
93

. A partir desse processo, as conservações de 

outras culturas foram iniciadas, como o arroz, envolvendo 100 famílias no Estado, consoante 

os autores. Um ponto importante é que toda a produção do milho crioulo de Goiás foi 

comprada pelo mercado institucional e distribuída para as demais famílias, expondo a 

importância da política pública, em especial o PAA. Com isso, Pantaleão e Sobrinho (2007) 

acentuam que essa política estimulou a continuidade dos trabalhos iniciados nas comunidades. 

Pantaleão e Sobrinho (2007) reiteram a iniciativa tomada através do evento e do intercâmbio 

de experiências e dos recursos naturais, motivando os produtores de Goiás. No entanto, ainda 

era necessário aumentar a diversidade por meio das variedades locais. Com isso foram criados 

Bancos de Sementes comunitários, onde o primeiro é estabelecido na Cidade de Goiás, com o 

intuito de estabelecer um banco em cada comunidade de produtores tradicionais, permitindo 

um exercício de melhoramento participativo das variedades. E os resultados apontados, nesse 

caso, são a superioridade dos milhos crioulos comparados aos milhos híbridos, rendendo mais 

no beneficiamento e sendo mais saborosos, permitindo reencontrar a cultura da pamonha nas 

comunidades, no qual se tornam “momentos ricos nos quais se conversa sobre as tradições 

culturais que estão se perdendo e sobre a importância da alimentação saborosa e de qualidade 

feita em casa” (2007, p.12). 

 

3.2.5.4. México 

 

A importância da semente é descrita por Badstue (2007). Este autor relata que a semente é o 

insumo mais importante do sistema produtivo e isso se dá devido à fonte de alimentos que ela 

proporciona. Sendo assim, o cultivo se torna um tema fundamental para os produtores e um 

recurso que é destinado às suas necessidades naturais e culturais. O autor sublinha que embora 

as sementes melhoradas sejam estimuladas em várias partes do mundo, incentivadas com os 

sistemas de pesquisa e extensão, as trocas informais de sementes continuam como uma prática 

recorrente entre os produtores familiares em vários países em desenvolvimento e que, de 

acordo com o autor, está estruturado nos vínculos sociais, levando a ideia de 

interdependência. Badstue (2007) então acentua uma experiência mexicana que leva ao 

                                                             
93 De acordo com Pantaleão e Sobrinho (2007) as principais variedades de milho crioulo cultivados no Estado de 
Goiás são: caiano, pixurum 05, língua de papagaio, mpa 01, roxo e branco.  
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entendimento dos vínculos sociais nos intercâmbios de sementes crioulas entre produtores 

familiares, e representa outra experiência. O autor pontua que no Vale de Oaxaca, a forma 

tradicional de conservar as sementes é selecioná-las e mantê-las no banco de semente. O 

motivo principal para isso está na certeza das qualidades das sementes, o que permite também 

escolher as variedades de acordo com as necessidades e preferências, assim os produtores 

reconhecem as características da semente e cultivo, assim como, quando e onde as sementes 

foram selecionadas e armazenadas, e as características de consumo, consoante ao autor.  

Badstue (2007) nesse retrato pontua que o acesso às sementes externas é devido às perdas das 

sementes conservadas ou ao interesse em demais variedades. Mas os produtores não confiam 

na qualidade das sementes vendidas ou de comunidades distantes como confiam na qualidade 

das suas próprias sementes. Sendo esse um aspecto que está presente não só no México, mas 

também no Brasil e em inúmeras outras localidades. Na cultura Oaxaca, no entanto, de acordo 

com o autor, existe uma forte cultura de reciprocidade levando as trocas das sementes nos 

momentos necessários. Com isso, Badstue (2007) acentua uma estrutura de trocas pautada na 

reciprocidade e acompanhada pelos indivíduos de forma aberta e que se torna central no 

processo das trocas de sementes, tendo resultados diretos no cultivo comunitário, mesmo 

considerando os riscos intrínsecos a esse processo. Nota-se com isso uma estrutura 

envolvendo mecanismos culturais vinculados ao cultivo de sementes crioulas que não estão 

restritos somente a determinadas localidades do mundo, os recursos e as práticas produtivas 

tradicionais são conservados em distintas áreas com o intuito de preservar os sistemas 

culturais e a biodiversidade. A América Latina torna-se um importante exemplo devido à sua 

diversidade cultural e a ruralidade intrínseca.  

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Este terceiro capítulo tratou sobre o desenvolvimento da trajetória tecnológica alternativa e da 

semente crioula como um importante recurso que fomenta esse processo. Em síntese, através 

das novas preocupações acerca dos efeitos do desenvolvimento de novas técnicas, os ideais de 

sustentabilidade foram colocados no ementário das sociedades. Os ambientes rurais, e então 

as ruralidades, foram recorrentemente alterados com novas formas e práticas criadas, 

envolvendo todo um aparato técnico aprimorado através dos cultivos em escalas e assim, o 

viés de um desenvolvimento sustentável toma cada vez mais forma, como uma alternativa. 
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Os cultivos de sementes crioulas envolvem estruturas culturais de inúmeras comunidades com 

dinâmicas intrínsecas de conhecimento e saberes tradicionais herdados e criados com os anos. 

A semente crioula como acentuado é o resultado do criterioso selecionamento através das 

técnicas sociais de melhoramentos que envolve todo o aparato de conhecimentos tradicionais 

e levam ao aumento da rusticidade das sementes, o que em termos naturais contribui com a 

agrobiodiversidade. Quanto aos termos culturais, as práticas de conservação e promoção das 

sementes crioulas tornam-se um processo recorrente de reconstrução das práticas produtivas 

alternativas, conservando também, com isso, as culturas alimentares dos povos.  

Durante o texto foram demonstradas que pesquisas comprovaram a qualidade e produtividade 

da semente crioula, colocando em controvérsia a ideia construída de uma baixa produtividade 

e confirmando com isso, os valores aos cultivos tradicionais pela ciência. O estabelecimento 

de políticas públicas tem reiterado o valor das sementes crioulas. Todavia, como mencionado, 

os mecanismos que permitiram (e permitem) os maiores fomentos para as sementes crioulas 

(conservar e promover) são as estruturas coletivas criadas e estabelecidas a partir dos próprios 

produtores tradicionais.  

No texto, então, foram apontadas experiências comunitárias, permitindo conservar e promover 

as sementes crioulas com técnica in situ - on farm acentuando a necessidade de fortalecimento 

das políticas públicas, das normas e das leis e com base nas experiências apresentadas, tais 

sementes relevantes perante os produtores em virtude de inúmeras características, as quais são 

acentuadas: as técnicas (rusticidade), as produtivas (produtividade conhecida e reconhecida), 

de vínculos sociais (trocas de insumos e conhecimentos), sabores (consideradas mais 

saborosas), econômicas (quando existe uma estrutura os rendimentos são interessantes), de 

autonomia (as dependências externas são menores), diversificação produtiva etc. Com isso, os 

cultivos das sementes crioulas estão além de somente conservar os ambientes naturais, mas 

envolve inúmeros aspectos sociais e econômicos e é por isso que durante o texto há 

referências às práticas socioambientais. 

Contudo, com esse retrato, é necessário entender que as políticas públicas, embora diminutas, 

são essenciais ao fortalecimento das dinâmicas e estruturas culturais dos produtores familiares 

tradicionais e dos seus recursos e práticas produtivas valorizando assim as culturas rurais e 

permitindo o desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis. 
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CONCLUSÃO 

 

O texto tratou de elementos essenciais à ruralidade e às novas dinâmicas que envolvem as 

estruturas rurais, elucidando os encaminhamentos que os ambientes rurais tomaram durante os 

últimos anos através das demandas sociais.  

As políticas públicas são nesse sentido mecanismos e ferramentas importantes que incentivam 

e condicionam a novas estruturas em distintos âmbitos. Sendo assim, o texto está estruturado 

em três partes que se inter-relacionam e teve como intuito esclarecer os cursos tomados e as 

novas dinâmicas técnicas e sociais estabelecidas através de alicerces estatais. Os resultados de 

tais cursos estão retratados com novos sistemas produtivos, estruturados através da ciência e 

de novas técnicas recorrentemente desenvolvidas.  

Foram descritas determinadas trajetórias tecnológicas direcionadas ao produtivismo e então, 

as demandas dos atores sociais rurais considerados tradicionais por políticas públicas 

derivadas desse processo que se constituiu. Por fim, foi demonstrada uma trajetória alternativa 

(com elementos técnicos e sociais) que envolvem os cultivos de sementes crioulas, entendidas 

como recursos materiais e imateriais, resultantes de técnicas sociais de melhoramentos através 

de um criterioso selecionamento, tendo como alicerce os saberes tradicionais.  

É entendido que o melhoramento das sementes crioulas permite aprimorá-las como recursos 

naturais, ao modo que, também, permite incorporar características culturais e sociais dos 

atores sociais e das comunidades rurais envolvidos nesse processo, o que contribui com a 

identidade desses atores.     

A primeira parte do texto retratou e acentuou elementos e aspectos que levaram ao 

estabelecimento através do desenvolvimento e do aprimoramento das ciências e de técnicas de 

um novo sistema produtivo analisado no decorrer das últimas décadas. O sistema produtivo 

estabelecido é entendido assim como o resultado de um processo de uma complementariedade 

entre trajetórias tecnológicas e que leva a estabelecer um padrão produtivo que é disseminado 

para outros países, posteriormente, denominado como Revolução Verde, que compreende a 

soma das técnicas que são incorporadas em pacotes tecnológicos tendo como importante 

símbolo as variedades de alto rendimento. Cabe sublinhar que esse processo revolucionário 

tem como alicerce os investimentos em institutos internacionais de pesquisa em países 

tropicais. Foi extensivamente apontado durante o texto que esse é um sistema produtivo que 
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tem caráter estritamente produtivista, nos quais, os aumentos dos rendimentos finais são os 

intuitos reais.   

Por um lado houve como resultado o aumento da produtividade de commodities, com o 

aumento do cultivo de variedades GM, mas por outro lado, houve o aumento dos riscos aos 

ecossistemas mundiais e às estruturas econômicas, sociais e culturais.  

Para descrever o atual sistema produtivo (convencional) o texto considera as trajetórias 

tecnológicas em seus desenvolvimentos e a complementariedade entre estas.  

Foram sublinhadas quatro importantes trajetórias tecnológicas (mecânica, fertilizantes, 

agrotóxicos e sementes) e que através do processo de complementariedade como mencionado, 

deram suporte ao desenvolvimento do sistema produtivo, o qual ampliou significativamente a 

produtividade de certas culturas agrícolas. As trajetórias, no entanto, além de complementares 

são aprimoradas a partir do desenvolvimento das ciências e de novas técnicas. Estas são duas 

características que tem uma importância fundamental para esse processo, porque permitiram o 

estabelecimento do mesmo. As trajetórias das sementes melhoradas (híbridas/GM) foram 

acentuadas com os aparatos normativos de acordos e leis, tanto nacionais como 

internacionais, e que durante o texto foram retratados e permitiram com isso, um aumento nos 

controles dos mercados, das pesquisas, dos desenvolvimentos e dos processos produtivos e 

que, em suma, representa a cadeia produtiva, permitindo formar um sistema complexo e que é 

atrelado com os interesses de atores e das empresas multinacionais. Cria-se, portanto, durante 

as últimas décadas uma indústria com características fortes e complexas, vinculada às 

sementes.  

A ideia que é expressa através desse retrato está sustentada num entendimento de que houve 

um aprimoramento das ciências e das técnicas produtivas, levando ao desenvolvimento de 

trajetórias tecnológicas e construído um novo futuro para a agricultura mundial.  

Inúmeros impactos e barreiras foram criados com o extenso desenvolvimento desse sistema 

produtivo, tanto aos ecossistemas mundiais como as comunidades e aos atores sociais. Sendo 

assim, o texto apresentou elementos que permitem compreender os embates criados nos 

planos internacional e nacional acerca desse processo de desenvolvimento.  

O recorte estabelecido no texto demonstrou as demandas dos atores sociais rurais tradicionais 

por políticas públicas de acesso às terras, aos créditos e aos mercados. Então, buscou-se com 
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isso acentuar que as demandas desses atores sociais são históricas e que através dos processos 

de lutas, as políticas públicas foram sendo construídas para atravessar essas barreiras, através 

do envolvimento e das pressões sociais. Mas, embora inúmeras demandas tenham se tornado 

realidade, condicionando a encaminhamentos importantes para a ruralidade, há ainda imensas 

barreiras para serem superadas no campo, no qual o Estado tem um papel primordial.   

Foram acentuados a princípio dois momentos, durante duas décadas, nos quais as demandas 

eram de inclusão ao sistema produtivo. O acesso a terra é uma demanda histórica e que ainda 

encontra inúmeras barreiras políticas e sociais, mas é a primeira necessidade dos atores 

sociais em termos produtivos e de vivência. Uma próxima necessidade, mas não menos 

importante, está no acesso aos créditos, tanto de custeio como de investimento e que, somente 

através disso, torna-se possível estabelecer elementos necessários para os atores sociais rurais 

tradicionais concorrerem nos mercados. E então, através de uma política de crédito, o Estado 

reconhece os atores sociais rurais tradicionais, que até o momento não eram contemplados 

com políticas exclusivas.   

No entanto, além das políticas de acesso a terra e de acessos aos créditos é necessário um 

redirecionamento para novos canais, através de novos mercados, para os produtores escoarem 

os produtos, caso contrário, a cadeia produtiva é interrompida. A abertura de novos canais se 

torna uma demanda dos atores sociais somado com uma política alimentar e nutricional, como 

os mercados institucionais através do PAA e permitindo com isso, um incentivo à produção e 

comercialização de produtos cultivados com as práticas tradicionais e sustentáveis. O PAA se 

torna assim, uma política fundamental e inovadora permitindo suportar a agrobiodiversidade, 

levando a uma maior autonomia produtiva dos produtores e ao autoabastecimento.  

No período recente foram acentuadas políticas atreladas com a racionalidade socioambiental. 

As políticas que incentivam as práticas produtivas que permitem conservar e promover os 

recursos naturais (ecossistemas) e os costumes e os conhecimentos culturais têm sido cada vez 

mais demandadas por atores sociais rurais e associados com os aspectos de uma vida mais 

saudável e democrática nos ambientes rurais e nas cidades. Durante os últimos anos tem 

havido uma procura por ambientes e sistemas produtivos sustentáveis, o que condiciona ao 

entendimento do ambiente rural como uma área que está além de um caráter produtivo, mas 

também de relacionamento com a natureza e dos modos de vida.  
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Nota-se, nesse sentido, um crescente vínculo entre as políticas públicas, acentuadas no texto. 

E tenta-se com tais políticas, uma forma de condicionar as recorrentes necessidades por 

inúmeros âmbitos de sustentabilidade, envolvendo aspectos sociais, ambientais e econômicos, 

sustentabilidade que está presente nas práticas produtivas tradicionais e alternativas. A análise 

é de que as políticas se complementam num sentido de fortalecimento dos atores sociais rurais 

e da ruralidade. 

O texto tratou em sua extensão das sementes crioulas enquanto recursos materiais e imateriais 

que incentivam distintos âmbitos da sustentabilidade, conservando e promovendo estruturas 

socioambientais. Sendo assim, os entendimentos das formas como as sementes crioulas são 

conservadas e promovidas através dos bancos de sementes e das partituras de biodiversidade, 

como exemplo, é um processo fundamental para entender as estruturas sociais e ambientais 

envolvidas nesse processo, fomentado através de políticas públicas a partir da ideia de uma 

trajetória alternativa às trajetórias tecnológicas produtivistas que se tornaram um processo 

convencional. Nota-se uma crise do padrão produtivo moderno que permite o estabelecimento 

de um novo paradigma. Então, como decorrência desse processo, cresceram os movimentos 

alternativos aos sistemas produtivos convencionais, retratado com elementos de um 

socioambientalismo.  

Entende-se que o cultivo das sementes crioulas é constituído por inúmeros elementos e 

características, permitindo o reconhecimento da ruralidade e das estruturas sociais, culturais e 

econômicas e dos atores sociais associados.  

As práticas produtivas tradicionais e sustentáveis que envolvem as sementes crioulas são 

analisadas como parte de um processo importante. Como exemplo, as práticas agroecológicas 

que permitem a partir de bases científicas, metodológicas e técnicas, fomentar um sistema que 

tem como alicerce princípios biodiversos, resilientes, eficientes e socialmente justos. É 

considerada que esta se torna uma iniciativa orientada a um novo paradigma que transforma 

os sistemas produtivos modernos e as dinâmicas socioeconômicas.  

As sementes crioulas que estão atreladas com as práticas produtivas sustentáveis são mantidas 

como patrimônios que renovam os modos de vida em inúmeros sentidos. Tais sementes têm 

características particulares de biodiversidade devido à interferência humana e que selecionam 

a partir de determinadas necessidades e preferências, resultando num processo de diversidade. 

Com isso, torna-se admissível estabelecer distintas variedades adaptadas e apropriadas com as 
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características locais em ternos culturais e ambientais, o que leva à independência de insumos 

industriais. Portanto, é somado a esse sentido que as sementes crioulas se tornam recursos que 

vão além de processos naturais e assim, se traduzem em instrumentos de agrobiodiversidade. 

O caráter de rusticidade que as sementes detêm, permite uma alta adaptabilidade aos 

ambientes, o que leva ao aumento da variabilidade genética.  

As sementes crioulas tem relevância socioambiental devido a inúmeros motivos, como as 

técnicas perante a rusticidade, as produtivas que são conhecidas e reconhecidas, dos vínculos 

sociais que permite uma troca de insumos e conhecimentos, econômicos que elevam os 

rendimentos quando existem estruturas delimitadas, de autonomia e diversidade. Assim, os 

cultivos dessas sementes estão acima de somente conversar os ecossistemas, mas envolvem os 

inúmeros aspectos sociais e econômicos.  

Através do entendimento de que os atores sociais rurais tradicionais têm estruturas e sistemas 

intrínsecos às suas culturas se torna fundamental que o Estado, enquanto formulador de 

políticas públicas, trate as demandas socioambientais de formas distintas. O reconhecimento 

do Estado envolvendo esses aspectos é elemento necessário para que o desenvolvimento rural 

sustentável ocorra em distintos âmbitos. O encaminhamento, portanto, está em estabelecer 

políticas públicas de forma que fomente as práticas produtivas vinculadas com a 

agrobiodiversidade através do reconhecimento das ruralidades. 
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