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Resumo: As sementes crioulas ou da Paixão vêm sendo fortalecidas pelas famílias
agricultoras, que ao longo dos tempos vem conservando, resgatando, selecionando e
valorizando a agrobiodiversidade. A partir de 2009 o Coletivo Regional das Organizações da
Agricultura Familiar do Cariri, Curimataú e Seridó Paraibano (COLETIVO) desencadeou
naquela região um processo de identificação e mapeamento dos guardiões da
agrobiodiversidade, pelo qual se identificaram 47 guardiões das Sementes da Paixão. Em
2010, o COLETIVO em diálogo com a Rede Sementes encaminhou a realização das
Missões das Sementes, que objetivou a identificação de guardiões da agrobiodiversidade,
além de articular e fortalecer as comunidades em torno das Sementes da Paixão. Foram
identificados 107 guardiões e 138 genótipos de sementes crioulas e raças de animais
nativas na região. Este trabalho vem sendo continuo na região, no intuito de animar as
ações de convivência com o semiárido e da agricultura familiar com base agroecológica.
Palavras chave: Bancos de Sementes Comunitários; Sementes da Paixão; Sementes
Crioulas.
Abstract: The creole seeds or of the Passion were strengthened by farming families, which
over time has been conserving, restoring, selecting and enhancing agrobiodiversity. From
2009 the Collective Regional Organizations Family Farming Cariri, Curimataú and Seridó of
Paraiba (COLETIVO) triggered a process that region identification and mapping of the
guardians of biodiversity, which were identified 47 guardians of the Passion Seeds. In 2010,
COLETIVO in dialogue with the Network seeds forwarded to carry out the missions of the
seeds, which aimed at identifying custodians of biodiversity, as well as articulate and
strengthen communities around the Passion Seeds. We identified 107 guardians and 138
genotypes of native seeds and animal breeds native to the region. This work is being
continued in the region in order to animate the actions of coexistence with the semiarid and
family agriculture based agroecological.
Keywords: Community Seed Banks, Passion Seeds; Creole seeds.

Contexto
O Coletivo Regional das Organizações da Agricultura Familiar do Cariri, Curimataú e
Seridó Paraibano (COLETIVO) é uma dinâmica sócio-organizativa composta por
organizações formais e informais que se articulam em defesa da agricultura familiar
com base na Agroecologia em onze municípios do semiárido paraibano.
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O clima do semiárido é caracterizado por chuvas irregulares, que em geral se
concentram num período de três a cinco meses intercalado por veranicos, onde o
acesso à água é bem escasso, fazendo com que as famílias agricultoras da região
busquem alternativas que se adaptem a essa realidade. (Agenda Coletivo, 2008).
As sementes crioulas ou da Paixão fazem parte do patrimônio de diversos povos
entre eles agricultores e agricultoras que ao longo dos tempos vem conservando,
resgatando, selecionando e valorizando as diversas sementes, sejam estas plantas
ou animais, mantendo a agrobiodiversidade adaptadas a cada região (NUÑEZ &
MAIA).
Atualmente atividades desenvolvidas com as Sementes da Paixão pelas famílias
agricultoras estão sendo valorizadas e fortalecidas em muitos lugares do estado da
Paraíba, na região Nordeste e em diversas outras regiões do Brasil. Dentre muitas
atividades desenvolvidas, na Paraíba, se ganha destaque o trabalho dos guardiões e
guardiãs das Sementes da Paixão.
No estado da Paraíba estas sementes vêm sendo disseminadas ao longo dos anos
pelos agricultores e agricultoras por meio de uma rede de bancos de sementes
comunitários que é acompanhada pela Articulação do Semiárido Paraibano
(ASA-PB) tendo como um de seus objetivos, contribuir na construção de uma
política de sementes que assegure a conservação desse patrimônio genético nas
mãos da agricultura familiar.
O COLETIVO em parceria com o Programa de Aplicação de Tecnologias
Apropriadas às Comunidades (PATAC), através da Comissão Sementes, Plantas e
Frutas vem atuando em defesa da agricultura familiar com base na Agroecologia,
resgatando, valorizando e sistematizando as experiências desenvolvidas pelas
famílias agricultoras guardiãs das sementes da paixão (ARAÚJO, 2010).
Descrição da Experiência
Na perspectiva de identificar e mapear os guardiões e guardiãs da
agrobiodiversidade na região do Cariri, Curimataú e Seridó Paraibano, em 2009 foi
desencadeado no COLETIVO o processo de identificação e mapeamento dos
guardiões e guardiãs das sementes crioulas por meio de visitas e entrevistas às
famílias, aos bancos de sementes comunitários, grupos de mulheres e grupos
jovens.
Esse mapeamento teve como finalidade: 1) identificar quais famílias estavam
armazenando e conservando as sementes nativas, sejam elas, sementes, mudas ou
animais; 2) quais as espécies e variedades guardadas e; 3) como as famílias vem
conservando e preservando essa diversidade.
Este processo de formação, identificação e mapeamento dos guardiões e guardiãs
resultou na V Festa Regional da Semente da Paixão que teve como principal
objetivo a socialização dos resultados do mapeamento e também a celebração e a
troca de conhecimentos e saberes entre agricultores e agricultoras, estudantes e
técnicos. A festa foi realizada na comunidade Malhada de Areia no município de
Olivedos, na região do Seridó Paraibano (Figura 1.).
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Em continuidade ao trabalho com os guardiões e guardiãs das sementes da Paixão,
em 2010 o COLETIVO desencadeou o processo de “Missões das Sementes” cujos
objetivos foram: identificar os guardiões e guardiãs; articular e fortalecer as
comunidades através de visitas às famílias, aos bancos de sementes comunitários,
grupos de mulheres e grupos jovens.

Figura 1. Guardiões e guardiãs das Sementes da Paixão participando da V Festa
Regional das Sementes da Paixão, em Olivedos – PB.
As Missões das Sementes foram iniciadas com o envio dos símbolos das Sementes
da Paixão (materiais que representam a diversidade da região: miniaturas de
galinha, bode, casas de sementes, boletins, vídeos, dinâmicas, entre outros) para os
municípios, nesse momento foi realizado um resgate do processo das Missões
ocorrido no ano 2009, onde as lideranças reafirmaram a importância de dá
continuidade a essa ação nas comunidades. Os municípios foram divididos em
blocos e as lideranças receberam os símbolos das missões com o compromisso de
dinamizarem, animarem e fortalecerem as atividades nas comunidades. A cada
bloco de municípios foram entregues os símbolos das Missões das Sementes
(Figura 2). Este momento de envio dos símbolos das missões das Sementes da
Paixão foi realizado na Igreja Católica de Soledade – PB, com a participação das
comunidades e municípios do COLETIVO.
As comunidades receberam os símbolos das missões das sementes e trabalharam
de acordo com a realidade local. Foram realizadas celebrações, cultos, peças
teatrais, dinâmicas, vídeos, momentos com música popular e etc.
Resultados
Na região do COLETIVO no ano de 2009 foram identificados 47 guardiões e
guardiãs de sementes, plantas medicinais e animais em 15 comunidades e cinco
municípios. As famílias agricultoras estão percebendo que mantendo suas
diversidades de sementes estão contribuindo para a preservação do patrimônio
genético e sociocultural dos povos.
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Figura 2. Entrega de símbolos das Missões das Sementes da Paixão na Igreja
Católica de Soledade, PB.
A festa da semente da paixão foi um momento muito rico e celebrativo, onde os
agricultores e agricultoras receberam certificados como guardiões e guardiãs da
agrobiodiversidade. Também foi um momento de firmar compromissos e dar
continuidade ao mapeamento e identificação dos guardiões e guardiãs da
biodiversidade no COLETIVO.
No ano seguinte, em 2010 foram identificados 107 guardiões e guardiãs e 138 tipos
de variedades crioulas, em nove municípios e 35 comunidades. Esse processo
possibilitou a animação e formação de bancos de sementes comunitários e
familiares, a troca de conhecimento entre as famílias agricultoras, a melhor
organização das comunidades contribuindo para o fortalecimento da agricultura
familiar camponesa de base agroecológica e a valorização das raízes e os
conhecimentos tradicionais de anos construção.
Conclusão
A partir de avaliações acerca do trabalho com as missões das sementes na região
de atuação do COLETIVO, entendeu-se que seria importante dar continuidade ao
processo de identificação e mapeamento dos guardiões e guardiãs da
biodiversidade, sendo assim a Comissão Sementes, plantas e frutas retoma as
Missões das sementes em 2012 e 2013 junto às comunidades com o compromisso
de animar, valorizar e sistematizar as experiências das famílias agricultoras.
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