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O Centro Africano de Biodiversidade (ACB) 
organizou uma reunião em Zanzibar, de 24 
a 26 de agosto de 2019, com o objetivo de 
facilitar uma discussão sobre que tipo de 
apoio pode ser necessário para a construção 
de sistemas de sementes para agricultores 
e como isso pode ser fornecido. O objetivo 
geral era compartilhar e aprender com os 
agricultores e aqueles com longa experiência 
em questões relacionadas aos sistemas de 
sementes dos agricultores, globalmente e na 
África. Trinta e dois participantes vieram de 10 
países africanos (Burkina Faso, Etiópia, Quênia, 
Malaui, Moçambique, África do Sul, Tanzânia, 
Togo, Zâmbia e Zimbábue) e cinco países 
além da África (Brasil, França, Itália, Nepal e 
Estados Unidos) . Os participantes vieram de 
organizações de agricultores, organizações 
não governamentais (ONGs), instituições 
acadêmicas e governamentais (especificamente 
bancos de genes e institutos de pesquisa).

Este resumo sintetiza alguns elementos-
chave da discussão. Um relatório completo do 
workshop está disponível mediante solicitação, 
em inglês, francês e português.

Na África e além, pequenos agricultores 
/ camponeses produzem e reproduzem 
a maioria de suas próprias necessidades 
de sementes de estação para estação. 
Os mercados comerciais de sementes se 
desenvolveram, mas apenas para uma gama 
estreita de culturas e variedades lucrativas. 
Uma combinação de negligência, intervenções 
no mercado comercial, choques ambientais, 
mudança nos padrões de consumo 
relacionados à urbanização e muitos outros 
fatores resultaram na perda de biodiversidade 
e variedade de culturas. 

Os mercados comerciais e os mecanismos 
estabelecidos para apoiar seu 
desenvolvimento também têm consequências 
negativas para a biodiversidade agrícola. 
Primeiro, como o setor privado assumiu o 
financiamento de pesquisa e desenvolvimento 
agrícola (P&D) do setor público, isso resultou 
na diminuição da P&D em diversas culturas 
e no foco nas relativamente poucas culturas 
lucrativas. Segundo, em partes da África, os 
programas de subsídio de insumos agrícolas 
(FISPs) favorecem uma gama limitada 
de culturas e variedades padronizadas, 
desenvolvidas principalmente para usos 
industriais, como ração animal. Os agricultores 
geralmente não favorecem as variedades de 
sementes certificadas recebidas de programas 
de subsídios para seu próprio consumo, 

Introdução

“Não podemos vencer essa luta se os 
produtores não estiverem comprometidos  
em procurar soluções e se envolverem.” 
Noufou Koussoube, Federação Nacional de 
Grupos de Naam (FNGN), Burkina Faso
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Contexto



mas essas variedades são produzidas para venda em mercados de commodities em larga escala, 
geralmente sustentados por cadeias de valor fechadas controladas por empresas e preços mínimos 
do governo.

Apesar desses desafios, as sementes dos agricultores ainda constituem a maioria das sementes 
utilizadas e trocadas, e as culturas produzidas com essas sementes contribuem substancialmente 
para a segurança alimentar e nutricional no continente. Os agricultores usarão suas próprias 
sementes para consumo doméstico, quando puderem. Mas essas sementes recebem escasso 
reconhecimento e há um apoio limitado à sua reprodução, adaptação e uso pelos agricultores. As leis 
de sementes proíbem que essas sementes sejam comercializadas em mercados nacionais e regionais. 
As culturas ‘marginalizadas’ que os agricultores continuam a reproduzir, a partir de suas próprias 
sementes, podem diminuir gradualmente a qualidade, especialmente se nenhuma diversidade for 
adicionada ao acervo genético ao longo do tempo.  Os agricultores são forçados a abandonar a 
agricultura ou a aceitar sementes inapropriadas do setor formal, incluindo sementes geneticamente 
modificadas (GM) em alguns países africanos. Essas sementes são padronizadas e criadas para 
técnicas de produção e processamento industrial em larga escala. O poder é centralizado e os 
sistemas agro alimentares estão sob a influência e direção indevidas de empresas multinacionais e 
estados imperialistas. A autonomia e a agência das famílias agrícolas, e das mulheres em particular, 
como motor da produção e preparação de alimentos, são enfraquecidas e desvalorizadas.

4Changer le discours, les politiques et les pratiques dans les systèmes de semences paysannes en Afrique 



Definindo e reconhecendo
sistemas e sementes 
de agricultores

Definições

Existem inúmeros métodos e técnicas práticas testadas e comprovadas para apoiar sistemas de 
sementes de agricultores, incluindo escolas de campo de agricultores [farmer field schools] (FFS), bancos 
comunitários de sementes [community seed banks] (CSBs), parcelas de diversidade, melhoramento 
participativo de plantas [participatory plant breeding] (PPB) / melhoria participativa das culturas 
[participatory crop improvement] (PCI), variedade participativa seleção [participatory variety selection] 
(PVS), e feiras e trocas de sementes.

O sistema formal de sementes refere-se ao sistema regulado externamente de melhoramento, produção 
e distribuição de plantas. As variedades fixas são desenvolvidas seguindo procedimentos e inspeções 

Os sistemas de sementes dos agricultores podem ser definidos como as medidas e práticas dos 
próprios agricultores para obtenção, seleção, adaptação, reprodução, uso, armazenamento e 
disseminação das sementes dos agricultores. Isso pode incluir atividades comerciais, por exemplo 
empresas cooperativas de sementes pertencentes a agricultores.

“As sementes dos agricultores são definidas por um processo de produção 
e são conservadas e multiplicadas pelos agricultores no mesmo campo em 
que são cultivadas. Essas sementes constituem populações, não variedades 
… A seleção em evolução nos permite escolher características que mudam 
todos os anos ... Precisamos caracterizar as sementes dos agricultores. De 
onde vêm as sementes, quais são suas origens e quais são os pais.” Guy 
Kastler, Confédération Paysanne/ La Via Campesina (LVC), França

“Sabemos que existem sistemas de sementes para agricultores nos 
estados membros. O papel que os agricultores desempenham na garantia 
da segurança alimentar é enorme.” Justify Chava, Centro de Recursos 
Genéticos Vegetais (SPGRC) da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), Zâmbia
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definidas, culminando em testes distintos, uniformes e estáveis [distinct, uniform and stable] (DUS) e, às 
vezes, testes de valor para de cultivo e uso [value for cultivation and use] (VCU). 
Leis e regulamentos e recursos financeiros do setor público e doadores 
são canalizados apenas para esse sistema, mesmo que não responda 
às necessidades de todos os agricultores. Os agricultores não adotaram 
amplamente culturas melhoradas porque não conseguem se adaptar 
a diversas condições.

Alguns participantes da reunião enfatizaram fortemente os 
sistemas de sementes sustentáveis, com complementaridade. 
Segundo esses participantes, os sistemas formais e os agricultores podem 
gerar uma diversidade de materiais vegetais para os agricultores, incluindo 
aqueles envolvidos em atividades formais de criação e produção de sementes do setor público. A 
qualidade é necessária em ambos os sistemas de produção e distribuição de sementes. No entanto, regras 
e padrões diferentes são necessários para os diferentes sistemas. Uma grande limitação é que padrões e 
regras projetados para o sistema formal são impostos aos sistemas de agricultores, geralmente de maneira 
punitiva. Nos casos em que há exceções às leis e regulamentos, os sistemas dos agricultores são deixados 
à sua própria sorte, sem qualquer tipo de reconhecimento adequado ou apoio do setor público para 
construir e fortalecer esses sistemas.

Há uma enorme variedade de resultados benéficos do reconhecimento e apoio aos sistemas de sementes 
dos agricultores, incluindo: conservação e uso da biodiversidade, adaptação às mudanças climáticas, 
captura e aumento de carbono na matéria orgânica do solo, diversificação de oportunidades para 
atividades produtivas lucrativas e inclusão econômica, ressuscitação do conhecimento e da comunidade 
indígena, reconhecimento e valorização dos papéis das mulheres e muitos outros. 
A autonomia dos agricultores sobre suas sementes é um 
pré-requisito e componente central de uma 
transição justa para uma produção agrícola 
ecologicamente sustentável diversificada 
sob controle democrático. O acesso 
a diversas sementes localmente 
adaptadas é fundamental para 
responder aos múltiplos desafios
 enfrentados atualmente pela 
produção sustentável de 
alimentos na África. 
A custódia direta sobre as 
sementes coloca o poder 
nas mãos dos produtores 
agrícolas, e não nas forças
financeiras corporativas
 externas. As organizações 
democráticas de agricultores 
podem canalizar essas práticas 
para uma mudança sistêmica 
significativa.



Changer le discours, les politiques et les pratiques dans les systèmes de semences paysannes en Afrique 7



Existem muitos exemplos globalmente de esforços para identificar 
e registrar variedades de agricultores. No entanto, esses esforços se 
deparam com restrições à maneira como as ‘variedades’ são definidas 
estaticamente nas leis comerciais, com base em critérios DUS. As leis e 
regulamentos existentes não são capazes de acomodar populações de 
sementes de agricultores dinâmicas e em evolução. 

Os participantes compartilharam exemplos inovadores de todo o mundo 
sobre critérios para identificação de populações que podem superar as 
limitações dos meios estritos de DUS de definir uma variedade.

“No Protocolo de Harmonização de Sementes da SADC existe uma 
disposição, mas não existe um mecanismo para definir o que é uma 
variedade de agricultores. Os descritores não devem se basear no setor 
formal. Precisamos de requisitos básicos do que deveria ser, requisitos 
mínimos. Essas sementes não precisam passar pelo teste DUS. Está em seu 
próprio contexto e não devemos tentar ajustá-lo ao sistema  
comercial. ” Andrew Mushita, Community Technology Development Trust 
(CTDT), Zimbábue
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Discurso sobre
variedades x populações
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Critérios para identificar 
populações de sementes
Riccardo Bocci, da Rete Semi Rurale, na Itália, 
compartilhou suas experiências com o registro 
de populações de sementes. Em 2011, foi 
introduzida uma nova categoria de sementes 
europeia, denominada materiais heterogêneos. 
Isso trouxe uma mudança de “distinto”, que 
faz parte do teste DUS, para “identificável”. O 
processo se torna relevante para a identidade 
e a rastreabilidade é importante. O processo 
se torna relevante para a identidade e a 
rastreabilidade é importante. Os materiais não 
precisam ser registrados e não são permitidos 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
exclusivos [intellectual property rights] (IPRs). 
Embora atualmente os regulamentos sejam 
apenas para o setor orgânico na Europa, há 
lições a serem aprendidas.

De acordo com Bocci: 
“Se verificarmos os tipos desativados, 
descobrimos que todos eles são do 
tipo desativado. É uma população, por 
isso existem muitos tipos no campo. 
... Não queremos usar uniformidade 
ou estabilidade para definir esses 
materiais, mas você ainda deve poder 
identificar os materiais que deseja 
colocar no mercado. … Os principais 
elementos das populações dinâmicas 
são descrever os pais, graus de 
diversidade - grandes ou pequenos - o 
sistema agrícola usado para adaptar a 
população e adaptação local - anos de 
cultivo no mesmo local.”

“Como agricultor praticando agra 
ecologia, se eu quero saber se as 
sementes podem ser usadas no meu 
sistema, preciso conhecer as espécies 
- suas características específicas, 
de onde elas vêm, como foram 
selecionadas, quem os multiplicou 
e em que ano eles se multiplicaram. 
A geografia, clima, campo e sistema 
cultural ao qual a semente é 
adaptada… Os agricultores registram 
suas sementes e estabelecem um 
catálogo comunitário, identificado 
por seus próprios critérios. ... Muitas 
comunidades pedem aos estados que 
reconheçam seus inventários, mas 
não publiquem as características que 
poderiam possibilitar a biopirataria.”

Por sua experiência, Kastler acrescentou:

“Precisamos provar que a semente 
vem do sistema de sementes do 
agricultor e não é uma cópia da 
semente da indústria e é isso. Cabe 
agora ao governo nos dizer se a 
descrição não é boa o suficiente para 
eles, então, o que mais devemos 
fornecer.” Guy Kastler



Registro / notificação 
de sementes de 
agricultores

“Em vez de se registrar, falamos sobre 
notificação - onde você descreve o 
material que deseja colocar no mercado. 
É uma descrição flexível, assim como a 
população evolui, a descrição evolui. 
É difícil para os funcionários entenderem, 
mas eles aceitaram que a descrição deveria 
mudar com o tempo. É uma descrição dos 
métodos de criação. Você não precisa de DUS, 
mas use seu próprio teste e diga onde foi cultivado, 
por quem e sob quais condições, e descreva os usos.” 
Riccardo Bocci

Principais elementos de notificação, registro e reconhecimento de sementes 
de agricultores:

• Descrição agronômica (por exemplo, características  
 macroeconômicas, com faixas)
• Descrição dos métodos de criação
• Testes de VCU e DUS substituídos por testes sob o controle do criador
• Rastreabilidade / identificação (nenhum esquema clássico de produção  
 de sementes, como a reprodução da primeira e segunda bases)
• Descrição qualitativa / de uso (ou seja, características de qualidade do  
 material heterogêneo relevante para os consumidores)

Riccardo Bocci
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Bocci sugere renomear o controle e a inspeção 
como visitas de campo, com ênfase no suporte 
e aprendizado, em vez de conformidade 
imposta.

Novos relacionamentos são desenvolvidos 
entre vendedores e consumidores com base na 
confiança, transparência e histórico do material.

No Brasil, a Lei de Sementes de 2003 prevê 
isenções dos requisitos de registro para 
sementes locais, tradicionais e crioulas. Essa 
semente não pode ser restringida à inclusão 
em programas de sementes e alimentos do 
setor público. No entanto, esses ganhos que 
foram conquistados após uma longa luta estão 
ameaçados pelo governo de extrema-direita 
recentemente instalado. Há necessidade de 
mobilização e solidariedade para defender, 
consolidar e promover esses e outros ganhos 
democráticos.
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“Quando você vai a feiras de sementes, vê que a qualidade das sementes 
dos agricultores é boa. Mas não é testado. Não é reconhecido, mas está 
lá. ” Evelyn Chateya, Instituto de Serviços de Sementes do Ministério da 
Agricultura, Zimbábue

Traços de sementes de qualidade, tanto no sistema agrícola quanto no 
formal, são:

• Maturidade completa / bom enchimento de grãos
• Livre de doenças transmitidas por sementes
• Livre de ataques de pragas (no campo ou no armazenamento)
• Teor de umidade ideal
• Livre de danos causados por chuvas tardias
• Livre de mofo durante o armazenamento
• Viabilidade de sementes

Bayush Tsegaye, Ethio-Organic Seed Action (EOSA), Etiópia
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Controles de qualidade em sistemas de 
sementes de agricultores



Desafio enfrentado Como os agricultores respondem ao desafio

Má qualidade Se conhecido antes do plantio: acesse nova semente
Se conhecido após o plantio: replantar o campo

Misturas

Limpe as sementes adequadamente removendo outras 
variedades, pedras e outros detritos

Colha seletivamente, debulhe separadamente e mantenha espigas 
/ cabeças selecionadas sem debulhar

Pobre enchimento de grãos
Faça inspeções de campo, colha e debulhe seletivamente

Verifique se o lote de sementes é viável ou não
Obter novas sementes se a viabilidade for baixa

Má condição de 
armazenamento

Limpe o recipiente de sementes
Verifique o teor de umidade das sementes
Instalação de armazenamento fumigado

Mantenha em local fresco e seco
Selar recipientes de sementes hermeticamente

Doenças transmitidas por 
sementes Lave as sementes antes de plantar ou compre novas sementes

Doenças transmitidas 
pelo solo Alterar o tipo de cultura para a próxima estação de plantio

Doença no campo
Pulverize produtos químicos e resgate 

Obter novas sementes para a próxima temporada se os danos 
forem graves

Danos causados por pragas 
de armazenamento

Compre ou acesse novas sementes para a temporada
Use ervas repelentes de insetos

Trate as sementes com cinzas ou malagueta em pó, etc.

Mofo

Acesse nova semente para a temporada
Verifique o teor de umidade das sementes

Seque adequadamente antes de colocar em recipientes de 
armazenamento

Baixa viabilidade
Verifique a germinação fazendo testes de amostra

Se a viabilidade estiver abaixo do nível aceitável, obtenha novas 
sementes

Má administração Melhorar as práticas de gerenciamento de campo e manuseio de 
sementes

Bayush Tsegaye
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“Em caso de incerteza na qualidade das sementes, um agricultor pode 
fazer colheitas isoladas. Por muitos anos, eles observam a semente e, se 
felizes, a integram ao sistema de sementes. Isso vai bem com os sistemas 
de sementes dos agricultores, onde a maioria das sementes são sementes 
locais. Como não há muitas sementes de outros lugares, há tempo para 
observar antes de incluí-las. A exceção é se houver perda do estoque local 
total por causa de um desastre.” Guy Kastler

Os critérios fitossanitários são importantes, 
principalmente a triagem de organismos 
geneticamente modificados (OGM) e 
doenças. No Brasil, as sementes GM são 
distribuídas por canais formais e informais e 
podem acabar nos campos dos agricultores 
sem que eles tenham conhecimento. Isso 
pode contaminar os estoques locais de 
sementes. Os movimentos camponeses 
brasileiros venceram a distribuição de testes 
de tiras para filtrar a contaminação GM 
nos sistemas de sementes dos agricultores, 
o que é um passo necessário. Por fim, 
no entanto, as sementes GM devem ser 
banidas pela ameaça que representam para 
a biodiversidade.

Considerações para soluções de qualidade técnica

• Trabalhar através de múltiplos canais além  
 dos próprios estoques dos agricultores
• Amplie os parâmetros de qualidade porque  
 os parâmetros formais são muito limitados
• Oferecer opções para padrões 
 (com custo em mente)
• Uma função de feedback ativo dos  
 agricultores / usuários é essencial

Louise Sperling, SeedSystem, consultora do Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
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“Se você está interessado em diversidade, deve procurar mercados locais.” 
Louise Sperling

Uma questão importante que surgiu nas discussões com os agricultores e outras partes interessadas, ao 
discutir a perda de biodiversidade agrícola, é que os agricultores podem querer produzir diversas culturas 
além das principais culturas disponíveis no setor comercial, mas não há mercado para excedentes ou para 
gerar alguma renda. A reunião ajudou a desembrulhar essa questão da demanda de mercado por diversas 
culturas e variedades, e identificou e considerou maneiras pelas quais a demanda de mercado pode ser 
estimulada e apoiada além da integração em cadeias comerciais e industrializadas de valor.

“Precisamos pensar no contexto de mercados pluralistas, não apenas em 
um mercado.” Andrew Mushita

Os participantes brasileiros enfatizaram a importância de compras públicas e mercados institucionais, 
como parte de uma estratégia multifacetada. Os agricultores foram apoiados na produção, conservação 
e compartilhamento de sementes e tiveram acesso aos mercados do setor público para esquemas 
de alimentação escolar como pontos de venda para diversas culturas nutricionais. Juntamente com o 
reconhecimento legal e a proteção das sementes dos agricultores, isso estimulou a produção de diversas 
culturas.

Sperling compartilhou o papel de pequenos e médios comerciantes como um canal potencialmente 
significativo para a disseminação de sementes de agricultores de qualidade e diversas. Em sua pesquisa 
sobre comerciantes, ela descobriu que um subconjunto de grãos está especificamente lá para ser usado 
como semente. Isso é chamado de “semente potencial”. Os comerciantes selecionam e manipulam 
esse subconjunto especificamente para venda como semente. Ele obtém um prêmio de qualidade 
sobre os grãos, mesmo que não seja reconhecido como semente no sistema formal. Os comerciantes 
individuais podem movimentar até 400 toneladas de sementes “potenciais” cada, indicando um mercado 
significativo.
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“Os comerciantes [pequenos e médios] de grãos são um bom 
veículo para mover sementes locais e são mais eficazes do 
que fazendeiro para fazendeiro ou extensão para o 
movimento grande. … Os comerciantes têm melhores 
condições de armazenamento, mantêm diferentes 
variedades para diferentes zonas agro ecológicas 
separadas, há um diferencial de preço e os 
comerciantes vão a todos os lugares, inclusive em 
áreas de crise.” Louise Sperling

Também é necessário trabalhar na construção da capacidade do agricultor de produzir sementes em 
volumes para atender à demanda existente.

“Os agricultores podem contribuir para a produção de sementes de 
qualidade, mas com alguns controles de qualidade… Há demanda, mas os 
agricultores não podem atender à demanda em escala.” Thandi Lupupa, 
SPGRC, Zâmbia
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Política
Um grande número de processos globais tem impacto no reconhecimento e apoio aos sistemas de 
sementes dos agricultores. As informações foram compartilhadas sobre o Tratado Internacional de 
Recursos Genéticos Vegetais para Alimentação e Agricultura (ITPGRFA, também conhecido como o 
Tratado), bem como sobre a Convenção para a Diversidade Biológica (CDB) e seus Protocolos.

O Tratado possui importantes artigos sobre o uso sustentável dos recursos genéticos vegetais (PGR) 
(Artigo 6) e os direitos dos agricultores (Artigo 9). No entanto, existem muitos problemas com a 
implementação, e o sistema de compartilhamento global de recursos e benefícios de seu uso está 
sob ataque por governos reacionários nos Estados Unidos (EUA) e em outros lugares, de mãos dadas 
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com empresas. Kastler destacou os perigos da informação de sequência digital (DSI). Essas novas 
tecnologias desmaterializam as informações genéticas e permitem que as empresas ignorem os 
acordos de acesso e compartilhamento de benefícios (ABS), e reivindiquem patentes sobre sequências 
genéticas que se estendem a plantas inteiras apenas por causa da presença dessa sequência nessas 
plantas. Isso inclui materiais genéticos atualmente sob custódia dos agricultores. Os esforços para 
separar o DSI das negociações e acordos do ABS ameaçam minar o sistema multilateral (MLS) e 
destruir o Tratado, e o Protocolo de Nagoya da CBD sobre Acesso e Compartilhamento de Benefícios. 
Para mais informações, consulte https://www.acbio.org.za/en/crunch-time-seed-treaty. Essas 
questões serão discutidas na próxima Essas questões serão discutidas na próxima reunião do Corpo 
Governante do Tratado, em novembro de 2019.

Na CDB, Mariam Mayet, da ACB na África do 
Sul, compartilhou que há muita atividade no 
PGR, com reconhecimento da importância da 
biodiversidade no contexto de perda, erosão 
e extinção de espécies, etc. Este não é um 
problema novo. Mas os esforços gerais de 
implementação, incluindo o desenvolvimento 
e a implementação de planos nacionais, foram 
um fracasso sombrio. Há relutância em abordar 
questões sistêmicas, como extrativismo, 
injustiças, pegadas de carbono e falta de 
quadros legais e fiscalização. As discussões 
começaram sobre um quadro de biodiversidade 
pós-2020. A África do Sul desempenhará um 

papel importante na África como presidente da 
Conferência Ministerial Africana sobre o Meio 
Ambiente (AMCEN) e possivelmente como 
presidente da União Africana.

Uma ameaça contínua na África é a adoção de 
leis rígidas de proteção de variedades vegetais 
(PVP) modeladas na União Internacional para 
a Proteção de Novas Variedades Vegetais 
(UPOV) 1991, juntamente com leis rigorosas 
de sementes que marginalizam, excluem e até 
criminalizam as atividades de sementes de 
agricultores.

Os participantes foram unânimes na necessidade de reconhecimento oficial de sementes e sistemas 
de agricultores e sementes de agricultores, como algo distinto do setor comercial / formal de 
sementes.

“A África está copiando e colando as leis europeias sem perceber que a 
Europa está mudando essas leis agora para mais diversidade e pluralismo.” 
Riccardo Bocci

“Queremos nos afastar da criminalização, da desigualdade e do 
reconhecimento de apenas um sistema. O reconhecimento é como um 
mandato de financiamento. Portanto, se não houver reconhecimento, 
os agricultores não poderão fazer nenhum trabalho, sempre estarão à 
margem.” Mariam Mayet
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“Precisamos trabalhar com representantes do governo para escrever 
legalmente o que é um sistema de sementes para agricultores.” Guy Kastler

“Não podemos fazer dos sistemas de sementes dos agricultores um 
apêndice do sistema formal; ele deve ser um sistema separado, com 
suporte e sistemas próprios, com o reconhecimento de que desempenha 
um papel fundamental.” Andrew Mushita

“Precisamos examinar qual estrutura política é necessária para reconhecer 
os sistemas de sementes dos agricultores, que capacitação técnica e de 
capacidade é necessária para torná-los mais funcionais e resilientes, e 
também que tipo de contribuição econômica está sendo feita.” Andrew 
Mushita

As visitas de campo foram identificadas como uma estratégia-chave para o engajamento com os 
formuladores de políticas, como um meio eficaz para que eles ouçam informações diretamente 
de agricultores e profissionais e os conscientizem das principais questões para os agricultores. As 
parcerias de várias partes interessadas para diversos trabalhos práticos, documentação e advocacia 
têm funcionado em muitos lugares.
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“É mais fácil discutir com o governo se obtivermos reconhecimento de 
pesquisadores formais.” Gabriel Fernandes, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) / Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Brasil

“É difícil convencer os formuladores de políticas de maneira científica. Eles 
precisam ver, precisamos organizá-los, eles não lêem artigos científicos. 
Portanto, usamos visitas a campos de agricultores e visitas a bancos de 
sementes para mostrar que as sementes locais podem realmente contribuir 
para a subsistência dos agricultores. Então eles podem revisar a política 
de sementes.” Niranjan Pudasiani, [Iniciativas Locais para Biodiversidade, 
Pesquisa e Desenvolvimento] Local Initiatives for Biodiversity, Research and 
Development (LI-BIRD), Nepal

“Para enfrentar as grandes empresas, temos que ir mais rápido. Precisamos 
ir direto ao campo para mostrar que podemos produzir sementes.” Jacques 
Nametougli, L’Action Réelle sur l’Environnement, l’enfance et la Jeunesse 
(AREJ), Togo

“Precisamos primeiro demonstrar, depois podemos convencer os 
formuladores de políticas. No Brasil e no Nepal e na Europa, é isso 
que eles fizeram e funciona.” Lawrent Pungulani, Centro Nacional 
de PGR do Malawi
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Houve alguma discussão sobre se as regras são 
necessárias para sistemas de agricultores. Por 
um lado, alguns participantes consideraram 
que a adoção de regras imporá restrições 
aos agricultores.  Os agricultores devem sim 
ser livre para fazer o que estão fazendo, sem 
intervenção externa. Outros sugeriram que 
as diretrizes podem ser de uso porque um 
“vale-tudo” pode não produzir sementes de 
qualidade para os agricultores. As diretrizes 
podem ser um mecanismo de apoio flexível 
para os agricultores, em oposição a um sistema 
rígido e imposto. Os agricultores interagem 
com usuários e outros para definir normas e 
padrões apropriados, e deve haver algum tipo 
de reconhecimento oficial desses sistemas para 
protegê-los.
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Regras 
e diretrizes

‘Em sistemas de agricultores há uma necessidade 
de assegurar a qualidade e rastreabilidade. Os 
agricultores estão sendo decepcionados a esse 
respeito, porque não há diretrizes para garantir 
que os agricultores troquem sementes de 
qualidade entre si. … [Nós devemos] ajudar os 
agricultores a desenvolver diretrizes adequadas às 
suas condições.” Justify Chava

“ ‘Regras’ é uma palavra forte. 
Precisamos de diretrizes ou 
procedimentos com flexibilidade.” 
Thandi Lupupa

“Precisamos de diferentes 
procedimentos, diretrizes e regras 
para garantir a qualidade para 
diferentes sistemas.” Riccardo 
Bocci

“Precisamos desenvolver diretrizes 
independentes para nos orientar 
sobre como avançar.” Lawrent 
Pungulani

“Uma enorme falha do sistema 
formal é que não há realmente 
apenas um padrão, que é  
   certificada. ...  
   Devemos começar  
   a pensar em  
   múltiplos padrões  
   de acordo com a  
   necessidade,  
   sempre com custo  
   em mente.” 
    Louise Sperling



“Devemos estabelecer diretrizes e 
praticar simultaneamente sem esperar 
boas leis, reconhecimento etc.” Riccardo 
Bocci

“Nosso quadro regra pode ser diferente 
de um país para outro. Não pode haver 
linhas de base gerais em que estamos de 
acordo, o que deve ser reconhecido em 
leis pelo governo.” Guy Kastler
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Atividades prioritárias
Os participantes identificaram essas áreas para 
trabalho adicional:

• Pilotar um sistema de registro de variedade / população sui generis  
 de vários países
• Organização de várias partes interessadas e implementação em sistemas locais  
 de sementes com bancos de genes nacionais, incluindo organizações de  
 agricultores, ONGs e pesquisadores, instituições governamentais
• Registrar as quantidades de sementes vendidas como evidência  
 de benefício econômico
• Manter atividades no nível profissional com os agricultores e conectar-se a  
 defesa em vários níveis, do local ao global
• Revisar e atualizar a Lei Modelo da União Africana para a Proteção dos Direitos  
 das Comunidades Locais, Agricultores e Criadores, e para o Regulamento de  
 Acesso aos Recursos Biológicos  
 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/oau/oau001en.pdf
• Envolver-se com os pontos focais nacionais sobre a ITPGRFA para pressionar  
 pela continuação de um grupo de trabalho sobre os direitos dos agricultores
• Reconhecer diversidade e visões diferentes, mesmo dentro de nossos  
 movimentos
• Trabalhem em solidariedade e se amem

Houve um forte apelo para os agricultores a organizarem-se e tomar a iniciativa, sem 
esperar pelos outros.

“Os agricultores têm de se unir e lutar, e 
ir para as ruas em grandes grupos. Se não 
pressionar o governo, eles nunca vão nos  
ouvir.” Severina Pereira, Polo Da Borborema, 
Brazil
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“As pessoas dizem que, como agricultores, não somos organizados 
e nossa palavra não conta. Quem ouvirá 1.000 agricultores 
individualmente? Precisamos ser organizados para fazer lobby, 
defender que haja leis para nos proteger. O que é importante é a 
nossa própria organização. Quando os agricultores se reúnem, as 
leis perdem seu poder.” Jacques Nametougli
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