
 Na Paraíba, as 
sementes locais 
são chamadas de 
s e m e n t e s  d a  
paixão. Ao cultivar 
essas sementes, as 
famílias plantam as 
h i s t ó r i a s  d a s  
gerações passadas, 
par t i lham seus  
conhecimentos e 
e n t r e g a m  u m a  
riqueza genética 
para garantia da 
s o b e r a n i a  e  

segurança alimentar das futuras gerações. 
 Ao longo dos anos, as famílias agricultoras vêm diversificando o plantio em seus 
roçados e ao mesmo tempo armazenando enorme quantidade e diversidade de sementes da 
paixão para garantir estoques para atravessar os momentos mais críticos de estiagem. Ao 
final de cada verão, a volta do período chuvoso é festejado porque o estoque de sementes do 
ano anterior garante autonomia e certeza de poder plantar no momento exato.
 As famílias agricultoras guardiãs, além de seus estoques familiares, armazenam as 
sementes de forma coletiva, por meio dos Bancos Comunitários de Sementes (BSC). Para o 
pleno funcionamento dos bancos, regras coletivas são construídas para organizar o depósito 
ou a retirada das sementes. Além disso, as famílias planejam atividades coletivas, organizam 
a produção e fazem trocas de sementes.  
 Com o passar dos anos, os bancos foram aumentando e no Polo da Borborema, se 
constituiu o que se chama de Rede de Bancos Comunitários de Sementes, coordenada pela 
Comissão de Sementes, desde 1995. Em 2017, foram monitorados 62 bancos comunitários 
de sementes que envolvem mais de 1500 famílias. Esses Bancos armazenam 27 espécies e 
120 variedades diferentes de sementes. Juntos, os BSC estocaram em 2017, quase 20 
toneladas de sementes da paixão. Esse é um grande resultado já que os últimos 04 anos foram 
marcados por uma forte estiagem.
 Recentemente, 48 bancos de sementes foram apoiados com recursos dos Projetos 
Sementes do Semiárido e Ecoforte Redes, ampliando a capacidade multiplicação, estoque e 
distribuição de sementes da paixão para as famílias agricultoras. O acesso de recurso 
públicos governamentais, em torno de R$ 850.000,00, é uma conquista importante na 
estruturação e fortalecimento do trabalho com as sementes da paixão.
 A Rede de Bancos Comunitários de Sementes da Borborema é uma das 07 dinâmicas 
territoriais compõem a Rede de Sementes da Articulação do Semiárido (ASA Paraíba). A Rede 
Estadual possui uma dinâmica onde busca articular os territórios, desenvolvendo atividades 
de planejamento, formação técnica e política.
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