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Transgênicos é quando se realiza em 
laboratório um tipo de cruzamento que não 
aconteceria espontaneamente na natureza. 
É um cruzamento realizado pelas mãos dos 
seres humanos, quando por exemplo, 
cruzam uma bactéria com um milho. São as 
grandes empresas responsáveis por esse 
cruzamento para tornar a venda de 
sementes um negócio. Mas uma vez que 
uma semente transgênica de milho cair a 
campo, as plantas transgênicas podem 
cruzar com as suas sementes de milho da 
paixão. Isso acontecendo, as famílias 
perderiam para sempre suas sementes da 
paixão e com ela sua autonomia. A história 
de anos de pesquisa, seleção e plantio das 
sementes da paixão seria completamente 
apagada.
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O milho já bem sabido
Pois tratamos com paixão

Saía lá da garrafa
Somente para o chão

E ele acostumado
Em devolver produção

A gente preocupada
Com o milho que cruzava
Pois nosso milho pipoca
O outro milho mudava

Plantando um perto do outro
Na espiga já notava

Ou então milho de cor
Um amarelo sozinho

Se vier milho vermelho
Por ali planta pertinho

Milho cruza, nós sabemos
Mas não planto ele sozinho



Planto em consórcio com fava
E mais pertinho o feijão

Essas plantas não se cruzam
Se ajuda a plantação

Feijão joga adubo no milho
Há uma troca então

No meu roçado só entra
O meu milho da paixão

Mas esse mundo é tão grande
Me dá é preocupação

Pois nem todos têm o roçado
Só para alimentação

Pois só quer ganhar dinheiro
Dinheiro e mais dinheiro

O ser humano padece
De se fazer companheiro
Em vez de pensar na vida
Pensa no bolso primeiro



E sai comprando semente
Que se divulga produtiva

Encosta com a sacaria
Isso é verdade viva

E nem sabe que essa estranha
Tem uma coisa ativa

É a morte da natureza
Pra dar vida ao mercado
Pensando está tudo certo
mas está todo enrolado

agora que ganha dinheiro
vai ficar escravizado

A empresa é moderna
É também milionária

Os lucros dessa empresa
É coisa extraordinária

Comprou semente da morte
Uma semente ordinária



É a semente transgênica
Que mata abelha também

Mata a nossa semente
Esse poder ela tem

Semente que mata tudo
Como pode fazer bem?

É por isso que meu roçado
Eu não planto a transgenia
Minha semente da paixão

Eu planto com alegria
Pois ela é a resistência

É a agroecologia

Defendo minha semente
Com paixão e com amor
Não perca a sua história
Sua história tem valor

Plante semente da paixão
Agricultora e agricultor



Eu conheço agricultor
Que guarda sua semente
Até troca com o vizinho
Com semente diferente

Para não contaminar
E viver como vivente

Tem outro que multiplica
A semente da paixão
Semente selecionada

Com uma boa produção
E no banco de sementes

Ter a distribuição

Semente que por herança
Até já fez casamento
Que garante o futuro
Ela tem conhecimento
É protegida por Deus
Esse sim é alimento



Se sabemos que a agricultura
Já é muito arriscado

Perder o rastro da chuva
Pode ter risco dobrado
Plantar o milho depois
É um risco pro roçado

Então façamos barreira
Plante árvore contra o vento

E como nós já sabemos
Só com isso não contento
É melhor plantar sementes
Que temos conhecimento

Comprar sementes distante
Pode ser muito arriscado

Homem e mulher prevenidos
Tem o seu ali guardado

Quem muito quer, pouco abraça
E ver tudo derramado



Sempre a família teve
Sua planta e criação

Sementes que perpassavam
Por toda e qualquer geração

Semente boa e saudável
A semente da paixão
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