
  

 

Salvador – BA 
Julho a Outubro de 2021 

DOCUMENTO BASE 



 
 
 
 
 

2 

Governador do Estado da Bahia 
Rui Costa 
 
Secretário de Desenvolvimento Rural (SDR) 
Josias Gomes 
 
Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER) 
Superintende: Célia Watanabe 
 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) 
Presidente: Josias Gomes 
Secretário Executivo: Wilson Dias 
 
Câmara Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (CATER) 
Coordenador: Márcio Hirata 
Secretária Executiva: Marise Caribé 
 
Comissão Organizadora Estadual (COE) da 3ª Conferência Estadual de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária (3ª CEATER) 
Márcio Fontes Hirata, representante da BAHIATER/SDR - CATER; 
Tiago Pereira da Costa, representante da ASA - CATER; 
Welliton RezendeHassegawa, representante da SUAF/SDR - CATER; 
Marcos Vanderley dos Santos Barreto, representante da FETAG - CATER; 
Joeleno Monteiro dos Santos, representante FETRAF - CATER; 
Regina Dantas de Carvalho, representante da UNICAFES/CATER; 
Welliton dos Reis Santos, representante da CET - CATER; 
Carlos Alberto Ferreira dos Santos, representante do MLT - CATER; 
Antonio Marcos de Jesus Silva, representante do MST - CATER; 
Bianka Rocha da Silva, representante da CDA/SDR - CATER; 
Marineusa Araújo Silva, representante da SEAF-SFA/BA-MAPA - CATER; 
Patrícia Rejane Martins Bastos, representante da SEAF-SFA/BA-MAPA; 
Marise Machado Caribé de Araújo Pinho, representante da BAHIATER/SDR; 
Ivan Leite Fontes, represente da CAR/SDR; 
Cláudio Rodrigues dos Santos, representante da SEPROMI; 
Adriano Salles Costa, representante da SEPROMI; 
João Alberto de Souza, representante da CET; 
Fernando Ferreira Oiticica, representante da FASE; 
Daniela Freitas Fernandes, representante da FETAG; 
Rosival Leite da Silva, representante da FETRAF; 
William Prado Ferreira, representante do FBAF. 
 
Documento Base 
Adriano Salles Costa (SEPROMI); Daniela Freitas Fernandes (FETAG/BA); João Alberto de 
Souza (CET); Marcos Vanderley dos Santos Barreto (FETAG/BA); Marineusa Araújo Silva 
(SEAF-SFA/BA-MAPA); Marise Machado Caribé de Araújo Pinho (BAHIATER/SDR); Tiago 
Pereira da Costa (ASA); Welliton Rezende Hassegawa (SUAF/SDR). 
 
 

 



 
 
 
 
 

3 

SUMÁRIO 
 
 
  

 
1. APRESENTAÇÃO............................................................................................. 

 
6 

2. INTRODUÇÃO................................................................................................. 
 

8 

3. EIXOS TEMÁTICOS E DESAFIOS ..................................................................... 11 
3.1. Eixo Temático 1: Sistema Estadual de ATER – Fortalecimento das 

Institucionalidades, Financiamento e Monitoramento dos Serviços 
Prestados .......................................................................................................... 
 

 
 

11 

3.2. Eixo Temático 2: ATER e Relação de Políticas Públicas Complementares 
para o Fortalecimento e Efetividade Produtiva da Agricultura 
Familiar............................................................................................................ 
 

 
 

27 

3.3. Eixo Temático 3: Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis ...... 
 

34 

4. TEMAS TRANSVERSAIS ..................................................................... 48 
4.1. Tema A: ATER para mulheres ................................................................... 

 
49 

4.2. Tema B: ATER para Juventude................................................................... 
 

53 

4.3. Tema C: ATER para Povos e Comunidades Tradicionais.............................. 
 

4.4. Tema D: Reforma Agrária.............................................................................. 
 

57 
 

59 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 
 

63 

6. ANEXOS............................................................................................ 
 

66 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

4 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

                                                                                                                                                           Pág. 
 
Figura 1– Áreas que compõe a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) com 
foco na agricultura familiar no estado da Bahia. Julho/2021................................... 
 

 
12 

Figura 2. Sistema Estadual de ATER. Fonte: CAR/SDR.............................................. 
 

23 

Figura 3. Algumas peças do Sistema Estadual de ATER.  Fonte: CAR/SDR............... 
 

24 

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5 

LISTA DE TABELAS 

 

 

                                                                                                                                                           Pág. 

Tabela 01. Recursos utilizados Chamadas públicas de ATER por exercício........... 

 

16 

Tabela 02. Público beneficiário por instrumento de ATER (BAHIATER/SDR). .......... 
 

18 

Tabela 03 - Número de DAP vigente no estado da Bahia (2021). ............................ 
 

19 

Tabela 04 - Inscrição no Programa Garantia Safra no estado da Bahia 2014 e 
2021.......................................................................................................................... 
 

 
19 

Tabela 05. Contratações de Crédito PRONAF no estado da Bahia entre as safras 
2014/2025 e 2020/2021........................................................................................... 

 
20 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 
 
 
 

6 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A 3ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária (3ª CEATER), que ocorrerá em 20, 21 e 22 de outubro de 2021, representa a 

oportunidade crítica de realizar balanços e enxergar desafios, além da continuidade de um 

compromisso firmado entre o governo do Estado da Bahia e a sociedade civil organizada, em 

defesa dos serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável com base na agricultura familiar e reforma agrária.  

 

É um processo de construção que garante a participação social e o diálogo como caminhos 

fundamentais para a consolidação da democracia, bem como implementação de políticas 

públicas. Ademais é um espaço propício para que governo e sociedade civil compartilhem 

ideias e reflitam sobre suas práticas e os processos de ascensão como um forte instrumento de 

negociação para o meio rural baiano, sem perder a perspectiva da consolidação do Sistema 

Estadual de ATER a partir da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER), construída a partir de um processo que contou com ampla participação da 

sociedade e estabeleceu as bases para uma nova abordagem de ATER no país, com foco nas 

especificidades da agricultura familiar e reforma agrária. Porém, tão fragilizada a partir de 

2016, com o fim do ciclo de valorização da agricultura familiar, impondo a extinção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em uma evidente ausência de compromisso 

com o rural brasileiro, para além do fortalecimento do agronegócio. Seguiu-se um conjunto de 

medidas pelo esvaziamento das políticas públicas e desmonte do que foi construído em favor 

da estruturação social e produtiva, abrindo portas para o fantasma da fome, da miséria e para 

a crescente onda de violência no campo.  

 

A realização da 3ª CEATER é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural, com 

apoio e coordenação da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(BAHIATER), sob as orientações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CEDRS), sendo organizada pela Comissão Organizadora Estadual (COE), devidamente 

constituída para este fim, com a colaboração de instituições públicas, organizações não-

governamentais, movimentos sociais e sindicais. 

 



 
 
 
 
 

7 

Como conseqüência do atual cenário vivido com a pandemia no novo coronavirus, seguindo as 

orientações dos órgãos oficiais de saúde e as principais medidas para conter a proliferação do 

vírus, as conferências territoriais e temáticas deverão ser realizadas por meio de 

videoconferência, através de sistema que permita ampla interação entre as/os. A Conferência 

Estadual poderá ser remota ou presencial, o que ainda será avaliado pela COE, sendo 

considerados aspectos da crise sanitária em tempo. Assim, apresentamos aqui o documento 

base para a realização das Conferências Territoriais com a contextualização, avanços, 

principais desafios e proposições para cada um dos eixos temáticos.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Bahia realizou a 1ª Conferência Estadual de ATER em março de 2012, num contexto de 

reestruturação da política nacional de ATER. Com o tema “ATER para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária e o Desenvolvimento Sustentável da Bahia Rural”, a 1ª CEATER teve como 

principal objetivo debater o papel, as características e as abordagens metodológicas 

necessárias para a ampliação do alcance da ATER para o desenvolvimento rural sustentável do 

Brasil e da Bahia rural. Além da construção de diretrizes que pudessem responder aos novos 

desafios apontados para a ATER, considerando a diversidade da agricultura familiar que tem 

seu marco com a Lei Federal n° 12.188/10 e da Lei Estadual n° 13.272/11 que instituem, 

respectivamente, a Política Nacional e a Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural.  

 

A 2ª CEATER aconteceu num cenário em que a Bahia construía um grande marco de 

transformação na política pública de ATER, através da criação da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR) e da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (BAHIATER). No centro dessa construção, a participação cidadã e a vontade política do 

governo foram os valiosos motores da transformação. A SDR veio com o papel de planejar e 

coordenar em sintonia com as Secretarias afins a promoção do desenvolvimento numa 

perspectiva holística do espaço rural; e a BAHIATER assumir a missão de “promover a gestão e 

a execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural, e articulação de políticas 

públicas para a agricultura familiar, visando sua emancipação econômica, social e o 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, respeitando 

suas especificidades culturais, econômicas, ambientais e sociais.” 

 

Dessa forma, a 2ª Conferência ocorreu com o objetivo de promover o debate sobre a 

universalização da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública e de qualidade, com 

foco na construção de um modelo sistêmico, na integração das políticas públicas, na transição 

agroecológica e produção de alimentos saudáveis, na formação e na inovação tecnológica. É 

preciso registrar que as duas, a 1ª e a 2ª CEATER, foram convocadas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), tendo como base legal em nível Federal 

Resolução do CONDRAF e em nível Estadual do CEDRS. Também é importante registrar que foi 

neste cenário que se deu a ruptura política democrática e popular, que resultou em desmonte 
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do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a fragilização de todas as políticas públicas 

destinadas a agricultura familiar com a redução e cortes nos recursos orçamentários 

destinados ao financiamento da ater e dos programas e políticas articuladas por esta. 

 

A 3ª CEATER, que acontecerá entre 20 e 22 de outrubro de 2021, atualiza e reafirma as 

resoluções da 2ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 

Familiar e na Reforma Agrária, realizada em abril de 2016, onde foram discutidas e articuladas 

de forma coletiva, ampla e democrática propostas e estratégias da política de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER). Há ainda o respaldo pelo acúmulo do Encontro Estadual de 

ATER, realizado pela SDR/BAHIATER, em Salvador, em maio de 2018. O objetivo geral da 3ª 

CEATER é definir estratégias e ações prioritárias para a consolidação do Sistema Estadual de 

ATER, por meio do fortalecimento das institucionalidades, financiamento dos serviços, 

participação social e articulação de políticas públicas para avanço e efetividade produtiva da 

agricultura familiar.  

 

A 3ª CEATER ocorrerá através do diálogo e interação entre sociedade civil, governos e 

representações de agricultores e agricultoras familiares, tendo como base a Política Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e a Política Estadual de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PEATER). Para tanto, trabalhando o lema “Consolidando o Sistema Estadual de 

ATER”, a 3ª CEATER objetiva fortalecer as institucionalidades, financiamentos dos serviços de 

ATER, ampliar as relações com as políticas publicas complementares da agricultura familiar, 

avançando na estruturação de um sistema que promova a inclusão de uma ATER digital, 

tendo o monitoramento dos serviços prestados, com foco nos instrumentos e nos critérios de 

eficiência, eficácia e efetividade a serem buscados. Sem deixar de viabilizar debates sobre o 

papel da Assistência Técnica e Extensão Rural como fomentadora da transição agroecológica e, 

consequentemente, da melhoria a qualidade dos alimentos consumidos, o zelo com o meio 

ambiente e a promoção efetiva de uma ATER consolidada e insrtitucionalmente fortalecida. A 

ATER para mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais e Reforma Agrária serão temas 

trabalhados de forma transversal aos demais, contando com metodologia própria, garantidora 

de seus debates e proposições. 

 

É preciso considerar que diante do cenário político nacional, a ausência de uma convocação 

nacional e a ruptura de debate, a necessidade de avançar na configuração do Sistema no 
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Estado da Bahia, torna-se fundamental. Portanto, consolidar, qualificar e propor atualização na 

Lei que institui a PEATER de modo a institucionalizar o Sistema Estadual de ATER deve ser o 

foco tratado com o devido zelo e inclusão de temas centrais e transversais tão caros para o 

Estado da Bahia.  

 

Para a 3ª CEATER estão definidos três eixos temáticos gerais e três transversais: 

 Eixo 1: Sistema Estadual de ATER – Fortalecimento das Institucionalidades, 

Financiamento e Monitoramento dos Serviços Prestados; 

 Eixo 2: ATER e Relação de Políticas Públicas Complementares para o Fortalecimento e 

Efetividade Produtiva da Agricultura Familiar; 

 Eixo 3: Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis. 

 

Serão trabalhados como temas transversais aos demais: 

 Tema A: ATER para as mulheres; 

 Tema B: ATER para juventude;  

 Tema C: ATER para povos e comunidades tradicionais; 

 Tema D: Reforma Agrária. 

 

Este histórico nos traz os desafios para a 3ª CEATER em que uma crise de caráter global, 

sistêmica, de acumulação e expropriações se conjugam com uma crise política, social e 

pandêmica, resultando em um ambiente para agricultura familiar e para a ATER, altamente 

complexos e ameaçadores. Os desafios são a compreensão da natureza desta crise, seus 

efeitos sobre a agricultura familiar, a reforma agrária e a produção de alimentos em seus 

sistemas agroalimentares e, sobretudo, sobre as políticas públicas, suas institucionalidades, 

financiamentos e da própria ater na superação das causas, que levem a rupturas e transição 

para um modelo pautado nos valores, princípios e práticas propostos pela agroecologia.  

 

Dessa forma, a construção de caminhos alternativos à superação desta crise significa 

adotarmos esta transição agroecológica como a abordagem de ciência, prática e movimento 

que resultem em sociedade crítica e com outra cosmovisão na relação com a natureza e a vida, 

também com governos compromissados com esta agenda e com a ater fortalecida para sua 

viabilização através do Sistema Nacional de Ater (SINATER) e o Sistema Estadual de Ater 

(SEATER).  
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3. EIXOS TEMÁTICOS E DESAFIOS 

 

3.1. EIXO TEMÁTICO 1: Sistema Estadual de ATER – Fortalecimento das 

Institucionalidades, Financiamento e Monitoramento dos Serviços Prestados 

 

A extensão rural tem uma história que se confunde com o processo de desenvolvimento da 

agricultura no Brasil. O extensionismo esteve presente em todas as fases do desenvolvimento 

rural do país, respondendo às definições político-econômicas dos governos vigentes. A 

Assistência Técnica e Extensão Rural, por sua ação transversal se constitui uma porta de 

entrada para as demais políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar. O marco 

legal da categoria ‘agricultura familiar’ somente foi definido em 2006 e sua instituição 

confrontou a visão de ‘pequeno produtor’ a partir da hegemonia dos grandes produtores’ e 

influenciou as novas diretrizes das políticas públicas para o desenvolvimento rural. Com esse 

caráter, várias delas passaram a ser construídas para atender as reais demandas.  

 

A ATER passou a ter papel fundamental na facilitação do acesso desse conjunto de políticas. 

Desde então, Iniciou-se um novo ciclo, para além da ATER estatal convencional, com a 

efetivação de chamadas públicas do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a 

partir de 2010, com crescimento gradual na abrangência a cada Plano Safra. Na Bahia a 

instituição das chamadas públicas se inicia a partir de 2012, constituindo-se em aprendizados 

na busca do aperfeiçoamento dessa forma de parceria.  

 

Estado de maior contingente de agricultores e agricultoras familiares do Brasil, a Bahia optou 

pela criação da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em dezembro de 2014, 

reafirmando o compromisso de governo com esse importante segmento e sua diversidade. No 

mesmo ato, e, com a extinção da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) foi 

criada a BAHIATER, que já nasceu em um formato combinando as ações de ATER com seu 

próprio quadro técnico e ações em parcerias por meio das chamadas públicas. Essa estratégia 

vem desde a Superintendência da Agricultura Familiar (SUAF), ainda na estrutura da Secretaria 

de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), que realizou as primeiras 

chamadas públicas em 2012, buscando aperfeiçoar esse instrumento a cada novo edital. 
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Assim, o atendimento da agricultura familiar está ancorado na Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, que conta com suas áreas, conforme Figura 1, abaixo definidas.  

 

 

 
Figura 1 – Áreas que compõe a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) com foco na agricultura familiar no 
estado da Bahia (Julho, 2021). 
 

 

Em seu caminhar, o governo estadual instituiu recentemente a modalidade de parceria com 

consórcios e prefeituras municipais, no âmbito da Bahiater. Com a definição estratégica de que 

a unidade de planejamento de todas as ações do governo é o território e que o estado da 

Bahia é 100% articulado por esse conceito, a SDR nasce nesse ambiente favorável à 

abordagem territorial das políticas públicas. Em seu nascedouro, a SDR trouxe a constituição 

dos Serviços Territoriais de apoio à Agricultura Familiar (SETAF), em articulação com as 

unidades do Serviço Municipal de Apoio à Agricultura Familiar (SEMAF), com o objetivo de 

atuar de forma combinada e integrada e ampliar possibilidades de parceria.  

 

A Bahiater segue representada em todos os SETAF e atua em três distintas modalidades de 

oferta de serviços de ATER: 



 
 
 
 
 

13 

 1ª: Equipe própria, e com ela as ações inerentes ao Estado (emissão de DAP, inscrições 

no garantia safra, elaboração de laudos, entre outras); 

 2ª: Parcerias com organizações da sociedade civil (chamadas públicas e contratação de 

serviços de ATER); e  

 3ª: Parcerias com agentes governamentais - MAIS ATER/Prefeituras e Consórcios 

Públicos, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). 

 

A proposta de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo do Estado da Bahia se baseia 

exatamente na estruturação do Sistema Estadual de ATER, para prestação de serviços aos 

diversos públicos que compõe o conceito de Agricultura Familiar (Lei nº 11.326/06 e suas 

alterações). A sua missão é de “contribuir de forma participativa com o desenvolvimento rural 

sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar, por meio de 

processos educativos que assegurem a construção do pleno exercício da cidadania e a melhoria 

da qualidade de vida da sociedade”, conforme pactuado na proposta “Uma Nova Assistência 

Técnica e Extensão Rural Centrada na Agricultura Familiar”. 

 

Essa missão veio após se consolidar a Lei de ATER Federal nº 12.188/10 e na Lei de ATER 

Estadual nº 13.272/11, que criam as Políticas Nacional e Estadual de Assistência Técnica e 

Extensão Rural e seus respectivos Programas Operacionais (PRONATER e PROATER), das quais 

destaca-se o Artigo 5º da Lei Estadual nº 13.272/11, que estabelece os seguintes objetivos: 

 

“I - promover o desenvolvimento rural sustentável; 

II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações 

territoriais e locais; 

III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e serviços 

agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e 

artesanais; 

IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários; 

V - assessorar as diversas fases das atividades econômicas, como a gestão de 

negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e abastecimento, 

observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas; 

VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e 

recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade; 
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VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento 

científico, empírico e tradicional; 

VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor a sua produção; 

IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de agentes 

de assistência técnica e extensão rural; 

X - promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas e 

organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao mercado 

produtivo nacional; 

XI - promover a integração da ATER com a pesquisa, aproximando a produção 

agrícola e o meio rural do conhecimento científico; 

XII - contribuir para a expansão do aprendizado, da educação e da qualificação 

profissional, de forma diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do 

meio rural brasileiro.” 

 

Fundamentada nessa missão, objetivos e demais parâmetros estabelecidos nas leis citadas e 

normativos complementares  que a Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão 

Rural da Secretaria de Desenvolvimento Rural (BAHIATER/SDR) e suas parceiras institucionais 

vêm desde sua criação operando os procedimentos necessários de seleção, contratação, 

monitoramento dos serviços e avaliação dos resultados da ATER realizada na Bahia. E assim, 

executa suas ações através de dois instrumentos principais que visam garantir a oferta de 

serviços de ATER no Estado: os Editais de Chamada Pública e o Mais ATER. Sendo que o Mais 

ATER contempla os contratos com os Consórcios Intermunicipais e os convênios com 

Prefeituras Municipais.  

 

Os Editais de Chamada Pública se caracterizam como procedimentos para seleção de 

instituições executoras de serviços de ATER, dispensada licitação, com base no art. 50, inciso 

XXIV, da Lei Estadual nº 9.433/05, em conjunto com os critérios estabelecidos na Lei Estadual 

nº 12.372/11 e Decreto Estadual nº 13.769/12. Cada Edital de Chamada Pública é objeto de 

processo administrativo próprio, no qual é previsto entre outros itens, objeto da prestação de 

serviços, a área de abrangência para realização dos mesmos, a descrição e quantificação do 

público a ser beneficiado; as atividades a serem desenvolvidas; os valores previstos global e 

por contrato firmado e a duração da prestação dos serviços. Tendo sido realizadas e firmados 

os contratos das seguintes Chamadas Públicas: 
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 Chamadas Públicas SEAGRI/SUAF Nº 001/2012 e 002/2012 – Sustentabilidade 

 

Essas chamadas públicas referem-se aos primeiros chamamentos realizados pelo Governo do 

Estado da Bahia, quando a SUAF ainda compunha estrutura institucional da SEAGRI, no ano de 

2012. Foram beneficiários/as do objeto Chamada Pública 001 e 002/2012 respectivamente, 

37.440 e 13.440 agricultores/as familiares. Todos os 27 territórios de identidade foram 

contemplados, sendo na Chamada 001/2012 beneficiados 329 municípios e na 002/2012, 120. 

 

 Chamadas Públicas BAHIATER/SDR nº 001/2015 e nº 001/2016 – Sustentabilidade 

 

Tratam da seleção em primeiro chamamento no ano de 2015 de instituições para prestação de 

serviços de ATER a agricultores familiares em 17 (dezessete) dos 22 (vinte e dois) lotes 

previstos na mesma, restando à seleção dos outros 05 (cinco) por meio da republicação do 

chamamento no ano de 2016, exclusivamente para os lotes desertos na primeira Chamada 

Pública. Tendo sido contratada, no conjunto das duas Chamadas Públicas, a prestação de 

serviços de ATER para 30.426 famílias, por um período de 03 (três) anos. 

 

 Chamadas Públicas BAHIATER/SEPROMI/SDR nº 002/2015 e nº 002/2016 – Povos e 

Comunidades Tradicionais 

 

Lançadas a partir de parceria estabelecida entre a SDR e a Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial – SEPROMI tratam da seleção em primeiro chamamento no ano de 2015 de 

instituições para prestação de serviços de ATER para Povos e Comunidades Tradicionais - PCT 

(geraizieros, quilombolas, indígenas e fundo de pasto) em 06 (seis) dos 11 (onze) lotes 

previstos na mesma, restando à seleção dos outros 05 (cinco) por meio da republicação do 

chamamento no ano de 2016, exclusivamente para os lotes desertos na primeira Chamada 

Pública. Tendo sido contratada, no conjunto das duas Chamadas Públicas, a prestação de 

serviços de ATER para 10.080 famílias, por um período de 03 (três) anos. 
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 Chamadas Públicas BAHIATER/SDR nº 001/2018 – Agroecológica 

 

Seleção de instituições para prestação de serviços de ATER, na perspectiva referencial da 

Agroecologia (considerando as diretrizes da Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica - PNAPO), para agricultores familiares nos 13 (treze) previstos na mesma. Tendo sido 

contratada a prestação de serviços de ATER para 7.020 famílias, por um período de 03 (três) 

anos. 

 

 Chamadas Públicas BAHIATER/SDR nº 002/2018 – Mulheres Rurais 

 

Contratação de instituições para prestação de serviços de ATER, na perspectiva referencial da 

prestação de serviços para mulheres rurais nos 10 (treze) previstos na mesma. Tendo sido 

contratada a prestação de serviços de ATER para 5.400 famílias, por um período de 03 (três) 

anos. Na tabela 01, abaixo, pode-se verificar os Recursos utilizados Chamadas públicas de 

ATER por exercício, a partir de do ano de 2015. 

 

Tabela 01. Recursos utilizados Chamadas públicas de ATER por exercício. 

 
Fonte: Diretoria administrativa financeira (Agosto de 2020). 
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 Mais ATER Municípios 

 

Os convênios do Mais ATER no apoio a Municípios tem por objetivo ampliar a capacidade de 

prestação de serviços por parte de Prefeituras Municipais, através da aquisição de veículos 

automotivos (carros e/ou motos). Tendo sido formalizados até ano de 2019 um total de 09 

(nove) instrumentos para prestação de serviços de ATER a 1.620 famílias, por um período de 

03 (três) anos. Essa ação encontra-se em processo de descontinuidade, não sendo prevista a 

formalização de novos convênios na mesma. 

 

 Mais ATER Consórcios 

 

Uma ação iniciada no ano de 2020 e prevê a formalização de contratos por dispensa de 

licitação com Consórcios Intermunicipais, devidamente credenciados, para prestação de 

serviços de ATER aos agricultores familiares que desenvolvam suas ações produtivas na área 

de abrangência de cada um. Foram formalizados 09 (nove) contratos com diferentes 

Consórcios para atender 11.940 famílias, com foco nos sistemas produtivos prioritários 

definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, no âmbito do Parceria Mais Forte.  

No intuito de garantir as condições necessárias para essa integração de políticas públicas e a 

ATER como porta de entrada desenvolvida e encontra-se em uso plataforma SIGATER, que 

funciona de forma modular (Chamada, Mais ATER e Municípios) e permite acompanhar a 

execução das atividades realizadas e resultados obtidos por meio dos diferentes instrumentos 

formalizados. Essa plataforma se propõe a ser mais ágil e permitir gestão mais moderna que a 

similar federal utilizada até então, possuindo um maior número de funcionalidades e 

protocolos de verificação para prevenir, identificar e corrigir erros; ser mais intuitiva e simples 

para o lançamento das informações; e mais segura na geração de dados para o 

monitoramento e avaliação dos contratos/convênios. 
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Tabela 02. Público beneficiário por instrumento de ATER (BAHIATER/SDR). 

Instrumento Público beneficiário Nº Famílias 
Nº 

Territórios 

Nº 

Municípios 

Chamadas Públicas nº 

001/2012 e 002/2012 

Agricultores 

familiares 
50.880 27 226 

Chamadas Públicas nº 

001/2015 e 001/2016 

Agricultores 

familiares 
30.240 22 150 

Chamadas Públicas nº 

002/2015 e 002/2016 

Quilombolas, 

geraizeiros, fundo de 

pasto e indígenas 

10.080 11 49 

Chamada Pública nº 

001/2018 

Agricultores 

familiares 
7.020 15 77 

Chamada Pública nº 

002/2018 

Agricultoras 

familiares 
5.400 11 60 

Mais ATER - Municípios 
Agricultores 

familiares 
1.620 07 09 

Mais ATER - Consórcios 
Agricultores 

familiares 
11.940 10 105 

Fonte: Dados sistematizados por DATER/BAHIATER/SDR, 2020. 

 

Há ainda que registrar que os Serviços Territoriais de apoio à Agricultura Familiar (SETAF), 

constituem a estratégia de desconcentração e descentralização dos serviços de ater do estado, 

com o fortalecimento da abordagem e estratégia de controle e gestão social através dos 

territórios e seus respectivos Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável 

(CODETER’s). Abaixo algumas das principais ações desenvolvidas: 

a.Emissão e renovação de DAP’s; 
 
b. Mobilização e Inscrição para o Garantia Safra; 
 
c. Acompanhamento e suporte aos municípios para o plantio e avaliação de perdas com base 

no calendário do Garantia Safra para as safras verão e inverno em duas regiões de 
plantios R1 e R2; 

 
d. Entregas de mudas de palmas e frutíferas com informação técnica para plantios; 
 
e. Articulação para acesso ao PNAE e PAA; 
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f. Articulação para acesso ao Crédito PRONAF; 
 
g. Gestão e fiscalização de editais de sementes crioulas para apoio a casas de sementes e 

campos de produção e multiplicação irrigados em 11 territórios; 
 
h. Assessoramento para instalação de produção agroecológica e orgânica com a 

comercialização direta em alguns municípios no território de Irecê, Portal do Sertão e 
Recôncavo; e 

 
i. Assessoramento para o fortalecimento do sistema produtivo da apicultura e meliponicultura 

no território do Velho Chico e Sertão do São Francisco. 
 

Os desafios desta modalidade são em recompor quadro técnico com perfis que atendam as 

demandas e especificidades de cada território na estruturação de seus sistemas produtivos e 

também para ao atendimento de seus serviços atuais ofertados. Nas tabelas 2, 3 e 4, é 

possível verificar alguns registros de serviços ofertados por meio das equipes em cada SETAF.  

 
 
 
Tabela 03 - Número de DAP vigente no estado da Bahia (2021). 

DAP vigente na Bahia 
DAP Física 627.680 
DAP Jurídica 962 
Fonte: DIROP/BAHIATER/SDR (2021). 
 
 
 
Tabela 04 - Inscrição no Programa Garantia Safra no estado da Bahia 2016 e 2021. 

Inscrição ao Programa Garantia Safra 
Ano Famílias 

2016/2017 266.241 
2017/2018 298.651 
2018/2019 296.777 
2019/2020 258.236 
2020/2021 303.537 
Fonte: DIROP/BAHIATER/SDR (2021). 
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Tabela 05. Contratações de Crédito PRONAF no estado da Bahia entre as safras 2014/2025 e 
2020/2021. 

Crédito PRONAF 
Ano Safra Número de contratações Valor das contratações (R$) 
2014/2015 244.764 R$ 915.679.587,20 
2015/2016 234.275 R$ 842.031.672,80 
2016/2017 222.459 R$ 779.220.930,95 
2017/2018 221.588 R$ 910.835.799,18 
2018/2019 207.167 R$ 916.483.539,46 
2019/2020 212.058 R$ 1.120.542.863,12 
2020/2021 239.268 R$ 1.404.916.553,34 

Fonte: Banco Central do Brasil, considerando que os dados da Safra 2020/2021 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/reportmicrrural/?path=conteudo%2FMDCR%2FReports%2FqvcRegiao
UFGenero.rdl - 30/07/2021, 10:45. 
 
 

 Pró Semiárido  

O Governo da Bahia está aplicando R$ 11.005.471,15 para atender a 14.272 famílias a 

conviverem melhor com o semiárido em 32 municípios, de 5 territórios do sertão baiano 

(Anexos, quadro 2). O Projeto Pró-Semiárido é parte integrante de um conjunto de 

compromissos do Estado para seguir avançando na erradicação da pobreza, levando serviços e 

investimentos diretamente para a população, a partir de um acordo de empréstimo firmado 

com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

• Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) contínua e especializada. 

• Fomento às atividades de segurança hídrica e de produção sustentável. 

• Agroindustrialização e comercialização da produção. 

• Acesso às políticas públicas para o meio rural e a Agricultura Familiar (PRONAF, Água 

para Todos, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, PAA, PNAE, CEFIR, Regularização 

Fundiária, Garantia Safra, entre outros). 

Princípios 

• Agroecologia. 

• Estoque de água e de alimentos nas propriedades e nas comunidades. 

• Participação das mulheres e dos jovens. 

• Associativismo e cooperativismo. 

• Inclusão de povos e comunidades tradicionais. 

• Agregação de valor aos produtos e acesso a mercados. 
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Resultado por Família: O desempenho do Pró-Semiárido será medido pelas mudanças efetivas 

nas condições de vida das famílias e na resiliência das propriedades, que é a capacidade de 

manter e ampliar a produção com sustentabilidade, mesmo com as adversidades existentes. O 

Bahia Produtiva é também executado pela CAR/SDR, a partir de Acordo de Empréstimo 

firmado entre o Estado e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco 

Mundial). Por meio do Bahia Produtiva serão financiados (sem reembolso) subprojetos de 

inclusão socioprodutiva e de abastecimento de água e saneamento domiciliar, de interesse e 

necessidades das comunidades de baixa renda da Bahia. Seus objetivos são:  

 Aumentar a integração ao mercado, promover a segurança alimentar e nutricional, 

melhorar o acesso ao serviço de abastecimento de água e saneamento de domicílios. 

 Melhorar a infraestrutura básica necessária para apoio à produção e a 

comercialização. 

 Promover a inclusão econômica e social de mulheres, jovens, povos indígenas, 

comunidades tradicionais e empreendedores da economia solidária. 

 Fortalecer a capacidade das associações comunitárias/organizações de produtores 

para elaborar e implementar e gerir os subprojetos. 

 Promover a adoção de práticas de gestão sustentável de recursos naturais em áreas de 

produção. 

 
 Parceria Mais Forte – Juntos para alimentar a Bahia 

 

Entende-se que os diversos instrumentos tratados, compõem na dimensão estratégica do 

desenvolvimento rural, o Parceria Mais Forte, coordenado pelo Gabinete da SDR com o intuito 

de ampliar a articulação entres os mais diversos sujeitos sociais que executam políticas 

públicas voltadas nos municípios baianos, priorizando as sinergias e minimizando o 

sombreamento entre as ações governamentais. Por meio do Parceria Mais Forte – Juntos para 

Alimentar a Bahia, a SDR visa fortalecer as diferentes dimensões do desenvolvimento rural, 

qualificando os processos de gestão, de execução e avaliação dos resultados das políticas. 

Além de prever um arranjo institucional capaz de fomentar unidade, coesão e 

complementariedade da execução de ações por parte das prefeituras municipais, dos 

consórcios públicos, entidades sem fins lucrativos e iniciativa privada. Sendo a ATER a porta de 

entrada para que toda essa concertação funcione de forma harmoniosa.  
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Vale ainda ressaltar que a execução de políticas públicas para o desenvolvimento rural e a 

agricultura familiar da Bahia possui desenvolveu recentemente o Sistema de Informações 

Rurais (SIR). Uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 

que possibilita o acesso ao maior número de dados sobre o contexto socioeconômico de rural 

de cada município. No sistema é possível conferir dados como o número de famílias 

agricultoras, empreendimentos da agricultura familiar, número de agricultores e agricultoras 

com a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(DAP/PRONAF) ativas no município, cobertura de assistência técnica e extensão rural (ATER), 

regularização fundiária e projetos com investimentos do Governo do Estado nos municípios, 

dentre outras informações.  

 

Como ponto necessário de reflexão de desafio temos a insuficiência tecnológica para 

contribuir cm o desenvolvimento rural e atender o imenso contingente da agricultura familiar. 

Dessa forma é necessário adotar novas estratégias de atuação capazes de aumentar o número 

de agricultores atendidos. Nesse sentido, o Governo Federal apresenta o programa ATER 

Digital com o objetivo de fortalecer e ampliar o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, promovendo a ampla utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) nas ações desenvolvidas pelas empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Atualmente a Bahiater firmou parceria por meio do referido programa com o valor de R$ 

900.000 para apoio no estado da Bahia. O programa em âmbito nacinal é coordenado pela 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), por meio do Departamento de  

Desenvolvimento Comunitário (DDC), e conta com a participação de parceiros, como a Agência 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) e a Associação Brasileira das 

Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ASBRAER). 

 

Não obstante a todos os esforços relatados acima para qualificar as ações de ATER e o 

desenvolvimento rural, deve-se ressaltar que a execução das políticas públicas para o campo, 

no atual contexto da pandemia do novo coronavirus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-

19, segue subsidiada por tomada de decisão e metodologias que buscam garantir o 

atendimento das medidas de prevenção estabelecidas pelos órgãos oficiais de saúde, a 

integridade física dos envolvidos e os resultados esperados das atividades. As instituições de 

ATER têm seguido as orientações sistematizadas pela SDR/BAHIATER em um documento com 

recomendações oficiais para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente da atual crise sanitária e todos os esforços no sentido de informar e 

proteger as famílias agricultoras do contágio pelo coronavírus são empreendidos ao mesmo 

tempo em que se assegure que o trabalho no campo não pare. Pois tanto a produção, a 

circulação e comercialização de alimentos são consideradas atividades essenciais para garantir 

que o alimento chegue à mesa da população. E com base nas orientações das autoridades 

sanitárias e governamentais, todas as medidas mínimas e necessárias para eliminar o contágio 

jamais poderão ser negligenciadas.  

 

É diante desse contexto que a Bahia se lança ao desafio de realizar a 3ª Conferência Estadual 

de ATER – Consolidando o Sistema Estadual de Ater, compreendendo a necessidade urgente de 

discutir orçamento, fortalecimento das institucionalidades, financiamento e monitoramento 

dos serviços de ATER, além de uma ATER Digital. Considerando que é imprescindível a 

presença efetiva da ATER pública direta e indireta como uma política de Estado, sendo 

necessário aperfeiçoar e consolidar o modelo de forma estratégica para sua manutenção 

incondicional e universalização dos serviços prestados. Um sistema com capacidade operativa 

dimensionada para atender a todo o estado da Bahia, orçamento/financiamento garantido 

para execução, sob a coordenação da SDR/BAHIATER com o devido fortalecimento 

institucional garantido (Figura 2). 

 
Figura 2. Sistema Estadual de ATER.   
Fonte: CAR/SDR. 
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É preciso discutir uma estrutura adequada de gestão onde haja sinergias capazes de 

potencializar políticas públicas para a agricultura familiar que mantenham uma relação precisa 

de complementariedade - entre as diferentes instituições que têm atuação no meio rural, 

sejam elas públicas nos âmbitos federal, estadual ou municipal; sejam no âmbito privado 

constituído de organizações representativas do setor, dos movimentos sociais e das 

organizações não governamentais prestadoras de serviços, todas responsáveis pela execução 

de programas e projetos, cujas ações e atividades finalísticas devem alcançar as famílias rurais, 

por meio da ATER. Um sistema que valorize saberes, redes e conhecimentos; reconheça as 

diferentes institucionalidades, fortaleça parcerias, tendo como pilares uma gestão participativa 

e o controle social (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Algumas peças do Sistema Estadual de ATER.  

       Fonte: CAR/SDR. 
 
 
O reconhecimento coletivo de superação é de que a ATER assume especial condição de liderar 

as mudanças necessárias em função da peculiar interiorização, proximidade e dimensão dos 

serviços, ainda que insuficiente. No entanto, é preciso uma compreensão adicional sobre o 

momento histórico de se estimular e aglutinar as forças de todos os atores envolvidos 
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qualificando as ações, vislumbrando um fortalecimento da ATER pública, considerando o 

envolvimento dos diversos atores deve ser mantido para contribuir no monitoramento a partir 

de indicadores que fortaleçam a política pública e que passa, necessariamente, pela 

atualização e implementação do Programa Estadual de ATER (PROATER) e sua articulação com 

o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PRONATER, além do necessário 

diálogo sobre os Planos Territoriais de Assistência Técnica e Extensão Rural (PLATER), 

enquanto instrumentos que contribuem para o planejamento, controle social, mensuração, 

monitoramento da PNATER e PEATER. 

 

Dessa forma, entende-se que a atualização das estratégias e a consolidação do Sistema 

Estadual de ATER em suas diversas dimensões e integração com demais políticas públicas para 

o Desenvolvimento Rural, compõe a base para distribuição de responsabilidades entre os 

agentes governamentais e não governamentais, atinjam com suas “peças” um maior número 

de agricultores/as, contribuindo com ampliação do acesso a direitos, através de benefícios 

diretos das políticas públicas que tenham como diretriz a otimização dos recursos 

disponibilizados. A necessidade de ampla discussão com os segmentos envolvidos com a 

construção e execução de políticas para a agricultura familiar na Bahia visando o 

fortalecimento das institucionalidades, financiamentos e monitoramento para os serviços de 

ATER e um conjunto de indicações para a gestão ainda mais eficiente. 

 

Discutir a consolidação do referido sistema inclui ainda trazer para o centro do debate a ATER 

e sua relação com políticas públicas complementares para o fortalecimento e efetividade 

produtiva da agricultura familiar, sem perder de vista a transição agroecológica, o meio 

ambiente e a produção de alimentos saudáveis; considerando de forma prioritária: ATER para 

mulheres, juventude rural e os povos e comunidades tradicionais.  

 

DESAFIOS para a 3ª CEATER Eixo Temático 1: em relação ao Sistema Estadual de ATER – 

Fortalecimento das Institucionalidades, Financiamento e Monitoramento dos Serviços 

Prestado: 

 

 Discutir e compreender a necessidade urgente de orçamento e formas de 

financiamento para o fortalecimento das institucionalidades e monitoramento dos 

serviços de ATER, além de uma ATER Digital; 
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 Entender e considerar como imprescindível a presença efetiva da ATER pública direta e 

indireta como uma política de Estado, sendo necessário aperfeiçoar e consolidar o 

modelo de forma estratégica para sua manutenção incondicional; 

 Retomar o debate pela universalização dos serviços prestados, a partir de um sistema 

com capacidade operativa dimensionada para atender a todo o estado da Bahia, 

orçamento/financiamento garantido para execução, sob a coordenação da 

SDR/BAHIATER com o devido fortalecimento institucional garantido; 

 Discutir, ter clareza e optar por retomar as lutas políticas, organizativas e reposicionar 

o planejamento com base na estruturação do sistema de ATER, com organização da 

ater nos municípios através de seus planos municipais de ater, planos territoriais de 

ater dando base ao plano estadual de ATER; 

 Retomar a defesa e reestruturação do sistema nacional a partir de um projeto político 

que tenha compromisso com o que foi e está sendo construído com base na 

democracia direta e participativa das diversas conferências; 

 A centralidade de retomada e fortalecimento desta ater com compromissos com o 

desenvolvimento sustentável a partir da transição agroecológica e da agroecologia e 

produção orgânica, como fundamental para a garantia da soberania alimentar e 

nutricional com a oferta de alimentos saudáveis, para a ocupação equilibrada dos 

territórios com as presenças de povos e comunidades tradicionais, indígenas e toda a 

sua agrosociobiodiversidade em seus variados biomas.  

 Lutas e defesas para a garantia de boas políticas agrícolas e agrárias que dialoguem e 

se fundamentem nos princípios e diretrizes da agroecologia, com os seus diversos 

instrumentos e programas sendo ofertados através desta Ater, como condição para a 

transição agroecológica e produção deste mundo do bem viver.  

 Defesa das políticas públicas complementares à política de ater, como estratégia 

fundamental de articulação e acessos a direitos.  

 Aprofundar e apropriar a discussão de modelos de produção e comercialização, 

reforma agrária, acesso à terra e ao território com a regularização e governança 

fundiária, ater agroecológica e que trate das inovações, igualdade de gênero e 

geracional, autonomia, efetividade e gestão territorial das políticas públicas 

complementares são pontos imediatos a serem considerados nesta conferência e nos 

planos de ater a serem elaborados. 
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 Discutir uma estrutura adequada de gestão onde haja sinergias capazes de 

potencializar políticas públicas para a agricultura familiar que mantenham uma relação 

precisa de complementariedade - entre as diferentes instituições que têm atuação no 

meio rural, sejam elas públicas nos âmbitos federal, estadual ou municipal; sejam no 

âmbito privado constituído de organizações representativas do setor, dos movimentos 

sociais e das organizações não governamentais prestadoras de serviços, todas 

responsáveis pela execução de programas e projetos, cujas ações e atividades 

finalísticas devem alcançar as famílias rurais, por meio da ATER.  

 Um sistema que valorize saberes, redes e conhecimentos; reconheça as diferentes 

institucionalidades, fortaleça parcerias, tendo como pilares uma gestão participativa e 

o controle social. Discutir, analisar e elaborar uma estratégia para a consolidação do 

referido sistema inclui ainda trazer para o centro do debate a ATER e sua relação com 

políticas públicas complementares para o fortalecimento e efetividade produtiva da 

agricultura familiar, sem perder de vista a transição agroecológica, o meio ambiente e 

a produção de alimentos saudáveis; considerando de forma prioritária: ATER para 

mulheres, juventude rural e os povos e comunidades tradicionais. 

 

 

3.2. EIXO TEMÁTICO 2: ATER e Relação de Políticas Públicas Complementares para o 

Fortalecimento e Efetividade Produtiva da Agricultura Familiar 

 

A ação da  ATER durante o período das políticas da modernização da agricultura, da revolução 

verde, se apoiou fundamentalmente na política de crédito subsidiado, aliada a outras políticas, 

como as de comercialização e promoção do cooperativismo de produção. Também adotou a 

estratégia de aumentar a produção e a produtividade dos produtos voltados para a exportação 

como forma de promover a renda e o bem estar das famílias rurais. Isto contribuiu para um 

desenvolvimento desigual, por privilegiar os agricultores mais capitalizados e com mais 

capacidade de acessar as políticas da época. O desenvolvimento rural sustentável, com 

igualdade e qualidade de vida para as famílias agricultoras, requer um papel diferente da 

ATER, em relação à implementação de políticas públicas.  

 

A extensão rural deve assumir a função de facilitadora da apropriação das diferentes políticas 

por um público diverso e, em grande parte, excluído do desenvolvimento, contribuindo para 
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que as políticas públicas legitimem o desenvolvimento de estilos de agricultura que 

considerem, para além da questão econômica, a dimensão ambiental, social, e política. A ação 

extensionista, no âmbito da PNATER, vem contribuindo com a implementação de uma série de 

políticas e programas, exclusivos ou não para o meio rural. Isso inclui a política de 

financiamento e proteção da produção, como PRONAF e Garantia Safra, políticas e programas 

de agregação de valor e geração de renda, de comercialização da produção, tais como o PAA, 

PGPAF e PNAE, políticas para o desenvolvimento territorial e educação do campo, e políticas 

diferenciadas para públicos específicos da agricultura familiar, tais como mulheres rurais, e 

povos e comunidades tradicionais, que incluem os quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 

pescadores artesanais, entre outros. A ATER também passou a desempenhar papel relevante 

na implementação de políticas de infraestrutura, tais como crédito fundiário, Luz para Todos e 

Minha Casa Minha Vida, e de segurança alimentar e nutricional, como o PNAE e o Programa de 

Cisternas. Na década anterior, a ATER ampliou sua responsabilidade participando do Plano 

Brasil Sem Miséria, atuando com foco na inclusão produtiva e articulação de políticas públicas, 

junto a famílias que se encontram em situação de extrema pobreza. 

 

No entanto, diversos fatores requereram a ampliação e qualificação da ATER, assim como 

novas estratégias de ação com públicos que esta não tinha experiência de atuação, 

especialmente os que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade. Um fator 

importante foi o surgimento de um novo e amplo universo de políticas públicas, resultante do 

avanço do processo de democratização, com o fortalecimento das organizações da sociedade 

civil que atuam no campo, em especial dos movimentos sociais, e a adoção, pelo Governo 

Federal, de diretrizes de inclusão, segurança alimentar e desenvolvimento rural sustentável 

com base na agricultura familiar. Destacou-se ainda a criação e ampliação do “Plano Safra” 

para a agricultura familiar, a proposta de uma Política de Desenvolvimento do Brasil Rural 

(PDBR) pelo CONDRAF, a consolidação do Ministério da Pesca e Aqüicultura, e de instâncias 

governamentais de políticas para as mulheres, juventude, populações tradicionais, de 

promoção da igualdade racial, e o fortalecimento do programa assessoria técnica, social e 

ambiental para a reforma agrária. Foi necessário também criar mecanismos que permitissem a 

ATER atuar de forma integrada com os governos federal, estadual e municipal, visando 

harmonizar e potencializar as diferentes políticas setoriais no rural.  
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O acesso às políticas públicas para o rural passa por uma ação organizada e focada dos 

gestores municipais em parceria com o serviço de extensão rural. Por este olhar, é necessário 

ampliar a estrutura dos serviços de ATER para que possa promover a apropriação das políticas 

públicas pelo universo da agricultura familiar e da reforma agrária. A Assistência Técnica e 

Extensão Rural necessita avançar nas ações voltadas às instâncias de participação, tais como os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e os Colegiados 

Territoriais, entre outros, visando fortalecer seu papel na formulação, monitoramento, 

implementação e avaliação das políticas públicas. É preciso atuar com maior ênfase na 

informação da agricultura familiar e reforma agrária sobre as políticas, facilitando a sua 

apropriação e acesso. Neste contexto, a extensão rural deve se aperfeiçoar como facilitadora, 

educadora, e mediadora do processo de desenvolvimento rural.  A experiência tem 

demonstrado a necessidade de qualificar os agentes de ATER para que adquiram o 

conhecimento necessário para desenvolver plenamente o seu papel de mediadores. 

 

A Assistência Técnica e Extensão Rural, por sua ação transversal, se constitui sempre em porta 

de entrada para as demais políticas públicas para a agricultura familiar. A ATER que foi criada 

originalmente para dar sustentação ao modelo agroexportador, com base na intensa 

mecanização e uso indiscriminado de insumos químicos. Essa dimensão incidia e ainda incide 

na formação técnica e acadêmica de seus profissionais com base nessa política agrícola. As 

conseqüências foram danosas para o mundo rural, pois estimulou a concentração de terras e 

riquezas, ao tempo em que promoveu um esvaziamento do campo sem precedentes, 

colaborando com o acirramento do quadro de pobreza rural e nas periferias urbanas. O marco 

legal da categoria ‘agricultura familiar’ somente foi definido em 2006 e sua instituição 

confrontou a visão de ‘pequeno produtor’ a partir da hegemonia dos ‘grandes produtores’ e 

influenciou as novas diretrizes das políticas públicas para o desenvolvimento rural. Com esse 

caráter, várias delas passaram a ser construídas para atender as reais demandas.  

 

A ATER passou a ter papel fundamental na facilitação do acesso desse conjunto de políticas, 

como é o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de alimentos (PAA), 

Minha Casa Minha Vida Rural (MCMVR), Garantia Safra, entre outros. Além disso, ela própria 

passou por um processo de ressignificação, conforme a Política de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, PNATER e Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
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PRONATER (Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010) e em nível estadual, a PEATER e o PROATER 

(Lei nº 13.272 de 23 de dezembro de 2011). Desde então, Iniciou-se um novo ciclo, para além 

da ATER estatal convencional, com a efetivação de chamadas públicas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, a partir de 2010, com crescimento gradual na abrangência a cada 

Plano Safra.  

 

Na Bahia a instituição das chamadas públicas se inicia a partir de 2012, constituindo-se em 

aprendizados na busca do aperfeiçoamento dessa forma de parceria, tornando-se, inclusive, 

uma referência até mesmo para o MDA. Estado de maior contingente de agricultores e 

agricultoras familiares do Brasil, a Bahia optou pela criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, em dezembro de 2014, reafirmando o compromisso de governo com esse importante 

segmento e sua diversidade. No mesmo ato, e, com a extinção da Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola, EBDA, foi criada a BAHIATER, que já nasceu em um formato 

combinando as ações de ATER com seu próprio quadro técnico e ações em parcerias por meio 

das chamadas públicas. Essa estratégia vem desde a Superintendência da Agricultura Familiar 

(SUAF), ainda na estrutura da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 

Aquicultura (SEAGRI), que realizou as primeiras chamadas públicas em 2012, buscando 

aperfeiçoar esse instrumento a cada novo edital. E em seu caminhar, o governo estadual 

instituiu recentemente a modalidade de parceria com as prefeituras municipais e consórcios 

públicos.  

 

Em nível nacional, o Ministério do Desenvolvimento Agrário se constituiu na estrutura 

governamental com o papel de fomentar, financiar, definir estratégias para as políticas e 

programas para a agricultura familiar a partir das diretrizes ora definidas pelos respectivos 

instrumentos, bem como monitorar e avaliar suas incidências, inclusive os efeitos da ATER. Em 

2014, a partir de intensos debates entre áreas do governo e da sociedade civil, criou a Agencia 

Nacional de ATER (ANATER), com o objetivo de promover, estimular, coordenar e programar 

programas de assistência técnica e extensão rural, visando à inovação tecnológica e à 

apropriação de conhecimentos científicos, bem como, apoiar a utilização de tecnologias sociais 

e os saberes tradicionais utilizados pelos produtores rurais e fomentar o aperfeiçoamento e 

adoção das novas técnicas. Para execução de seu mandato, a ANATER foi autorizada a 

estabelecer parcerias com órgãos estaduais de ATER e parceiras da sociedade civil por meio de 

chamamentos públicos. A ruptura com o processo democrático do país em 2016 culminou com 
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o fim desse ciclo de valorização da agricultura familiar, impondo a extinção do MDA em uma 

evidente ausência de compromisso com o rural brasileiro, para além do fortalecimento do 

agronegócio. Seguiu-se um conjunto de medidas pelo esvaziamento das políticas públicas e 

desmonte do que foi construído em favor da estruturação social e produtiva, abrindo portas 

para o fantasma da fome e da miséria e para a crescente onda de violência no campo. Esse 

duro golpe, incidiu diretamente sobre as vidas das populações rurais, pressionando ainda mais 

os governos estaduais a buscarem mecanismos para o acolhimento do grande contingente de 

agricultores e agricultoras familiares. 

 

Neste sentido, a ATER é uma política pública de extrema importância, sobretudo porque 

alcança de forma sistemática e contínua as populações rurais em seus setores mais vulneráveis 

socialmente. Duas características são de extrema relevância em decorrência da sua execução, 

como parte da experiência e caminhos já trilhados, mas também como aprendizado e 

horizontes futuros. A relação da ATER com políticas complementares para o fortalecimento e 

efetividade produtiva da agricultura familiar acontece em dois níveis. O primeiro nível diz 

respeito às dimensões plural e interdisciplinar da política pública de ATER que implica no 

fortalecimento de redes de cooperação e colaboração com os diversos segmentos da 

agricultura familiar, organizações sociais e movimentos. Assim como a identificação de grupos 

sociais e populações rurais que estejam fora dessas organizações em busca da democratização 

e universalização da política pública. Compreender que a ATER e sua efetividade depende da 

integração de sistemas públicos e sociais é condição crucial para que o Sistema de ATER 

alcance mais famílias rurais em suas realidades produtivas, sem imprimir ou reproduzir 

modelos hegemônicos de produção ou repetir equívocos do difusionismo e tecnicismo de 

tempos passados.  

 

O segundo nível do fortalecimento diz respeito a possibilitar uma leitura da realidade que 

inclua de forma sistêmica à política os grupos demandantes e produtivos de forma 

democrática e contínua. Sua razão de ser implica em uma concepção de política pública que 

ocorre interseccionalmente, possibilitando a todos os grupos sociais (mulheres, jovens, povos 

originários, populações de comunidades tradicionais, etc.) participar dos recursos, portanto da 

política pública, de forma equânime e democrática. A percepção de que os sistemas produtos 

atuam sobre as populações em seus níveis sociais a todo momento implica em uma 

abordagem renovada e contemporânea de política pública. Ao compreender que atuam sobre 
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grupos sociais vulneráveis ao mesmo tempo as diversas modalidades de exclusão, 

hierarquização e desigualdades, o contraponto político e efetivo é construir e executar 

políticas públicas que enfrentam também de forma interseccional esses dilemas da 

desigualdade, sobretudo no campo. 

 

Na Bahia, a estratégia  Parceria Mais Forte no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Rural,  

propõe articular os diversos instrumentos de políticas públicas que compõem a dimensão 

estratégica do desenvolvimento rural. A integração de políticas públicas,  coordenada pela SDR 

tem intuito de ampliar a articulação entres os mais diversos sujeitos sociais que executam 

políticas públicas voltadas nos municípios baianos, priorizando as sinergias e minimizando o 

sombreamento entre as ações governamentais. 

 

A Parceria Mais Forte – juntos para alimentar a Bahia, objetiva fortalecer as diferentes 

dimensões do desenvolvimento, qualificando os processos de gestão e de execução das 

políticas públicas para produção de 1,31 milhões de toneladas de alimentos, no período de 

2020 a 2022 envolvendo 130 mil. Unidades de Produção Familiar (UPF), portanto a ater sendo 

a grande articuladora de políticas públicas e formação dos arranjos locais. Além de prevê um 

arranjo institucional capaz de fomentar unidade, coesão e complementariedade da execução 

de ações por parte das prefeituras municipais, dos consórcios públicos, entidades sem fins 

lucrativos e inciativa privada. A ATER assume papel central na concertação para o 

funcionamento harmonioso da parceria entre Estado e sociedade civil, compreendendo todas 

as estratégias de execução. 

 

Assim o Parceria Mais Forte tem os seguintes objetivos: 

 

1. Planejar a produção, os serviços e a comercialização de forma organizada e com 

rastreabilidade; 

2. Prestar assistência técnica e extensão rural qualificada e continuada; 

3. Regularizar as propriedades rurais (fundiária e ambientalmente); 

4. Implantar e/ou requalificar agroindústrias de beneficiamento e agregação de valor; 

5. Disponibilizar crédito rural para o incremento das atividades; 

6. Distribuir insumos agropecuários de fomento à produção e desenvolvimento de 

tecnologias que aumentem a produtividade e a sustentabilidade; 
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7. Promover a comercialização coletiva da produção, com garantia de compra e alianças 

com o setor privado. 

 

No intuito de garantir as condições necessárias para essa integração de políticas públicas e a 

ATER como porta de entrada e acessos, foi desenvolvida e encontra-se em uso plataforma 

SIGATER, que funciona de forma modular (Chamada, Mais ATER e Municípios) e permite 

acompanhar a execução das atividades realizadas e resultados obtidos por meio dos diferentes 

instrumentos formalizados. Essa plataforma se propõe a ser mais ágil e permitir gestão mais 

moderna que a similar federal utilizada até então, possuindo um maior número de 

funcionalidades e protocolos de verificação para prevenir, identificar e corrigir erros; ser mais 

intuitiva e simples para o lançamento das informações; e mais segura na geração de dados 

para o monitoramento e avaliação dos contratos/convênios. 

 

DESAFIOS para a 3ª CEATER Eixo Temático 2: ATER e Relação de Políticas Públicas 

Complementares para o Fortalecimento e Efetividade Produtiva da Agricultura Familiar: 

 

Para os territórios e municípios, nesta 3ª. CEATER, os desafios são de discutir e debater os 

diversos temas propostos nos eixos e temas transversais, elaborar propostas que organizem o 

sistema local e territorial e com isto ajude a organizar o sistema estadual, e retomar a 

perspectiva do sistema nacional  a partir de planos locais e territoriais de ATER, além de 

preparar os delegados/as ao debate dos diversos temas e à defesa desta abordagem de uma 

Assistência Técnica e Extensão Rural agroecológica e articuladora de políticas públicas 

complementares a inclusão, reparação e sustentabilidade à vida e à produção de alimentos 

saudáveis. 

 Aumento da oferta e recursos para ATER aos povos e comunidades tradicionais, 

público do Garantia Safra e fomento nos territórios. 

 Fortalecimento dos SETAF, SEMAF E CMDS na estratégia de gestão descentralizada, 

governança e controle social das políticas públicas. 

 Estratégia e arranjos para ampliação da oferta de crédito nas linhas do Pronaf 

Agroecologia, Sustentabilidade, Agroflorestas e Semiárido. 

 Ampliação da oferta de recursos para os programas de compras públicas através do 

PAA e PNAE. 
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 Defesa pela organização dos circuitos curtos de comercialização, com instalação de 

feiras agroecológicas/orgânicas para a venda direta. 

 Cobrança para oferta e efetividade das políticas e programas de regularização 

fundiária aos territórios dos povos e comunidades tradicionais e indígenas. 

 Defesa e ampliação de recursos para o crédito fundiário priorizando juventude e 

mulheres. 

 Formação continuada dos/as técnicos/as de ater em redes de 

Ensino/Pesquisa/Extensão para a abordagem da transição agroecológica, na 

perspectiva de consolidação de sistemas produtivos agroecológicos e territórios 

agroecológicos. 

 
 

3.3. Eixo Temático 3 – Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis 
 
 

A PEATER estabelece como missão da ATER “participar na promoção e animação de processos 

capazes de contribuir para a construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural 

sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar e das suas 

organizações, por meio de metodologias educativas e participativas, integradas às dinâmicas 

locais, buscando viabilizar as condições para o exercício da cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade”. Orienta um serviço de ATER pública, gratuita, de qualidade e 

em quantidade suficiente, contemplando todas as fases das atividades econômicas, da 

produção à comercialização e abastecimento. 

 

A política preconiza a construção de estilos de desenvolvimento rural sustentável, um 

paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia, para a produção de alimentos 

saudáveis, incluindo a pesca, extrativismo, e atividades não agrícolas que respeitem a 

heterogeneidade da agricultura familiar e promovam melhores condições de vida para a 

população rural e urbana. Promove a construção e valorização de mercados locais e a inserção 

não subordinada dos/as agricultores/as familiares nos mercados, estimulando processos de 

geração e compartilhamento de conhecimentos, tecnologias e inovações de forma sistêmica 

com instituições de ensino e pesquisa, e a agricultura familiar. A PEATER se constitui como 

importante política pública, apresentando uma série de princípios voltados para uma 

construção dialógica entre técnico/a e agricultor/a que possibilite a melhoria da qualidade de 
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vida e renda no meio rural, abrangendo as dimensões sociais, ambientais e produtivas com 

uma perspectiva inclusiva, tendo ainda a incorporação da agroecologia como estratégia para 

implantação e consolidação do desenvolvimento rural sustentável. 

 

Atualmente, a agroecologia é entendida como ciência, prática e movimento sociopolítico. 

Nesse sentido, ela não existe isoladamente, mas é integradora de conhecimentos de outras 

ciências, além de agregar saberes populares e tradicionais provenientes das experiências de 

agricultores/as familiares e povos e comunidades tradicionais. Assim, a transformação 

produtiva da agricultura familiar rumo à sustentabilidade não condiz com a simples 

substituição de insumos industriais - vinculados aos modelos da “Revolução Verde”- por 

insumos mais ecológicos, devendo perpassar, necessariamente, pela ecologização dos 

sistemas produtivos, pela reestruturação fundiária do País, por políticas públicas eficazes para 

as práticas agroecológicas produtivas, pela revisão dos pressupostos que guiam ações de 

pesquisa e desenvolvimento para o meio rural, pelo fortalecimento da agricultura familiar, 

opção dos/as agricultores/as pela transição agroecológica, e modo de vida agroecológico. 

 

Ainda nessa perspectiva, o protagonismo das mulheres e jovens na agroecologia é 

reconhecido. O trabalho desenvolvido pela mulher agricultora passa a ser visto não mais como 

uma extensão do trabalho doméstico, mas como um trabalho de construção da segurança e 

soberania alimentar e gerador de renda, conferindo a elas um papel de destaque na produção 

familiar. O Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), elaborado de 

forma participativa com a sociedade, é um dos instrumentos de execução da Política Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), e tem como objetivo articular e implementar 

um conjunto de programas e ações de fortalecimento e ampliação da agricultura de base 

agroecológica, da transição agroecológica e da sociobiodiversidade, bem como estimular 

processos sustentáveis de uso e manejo da agrobiodiversidade e sociobiodiversidade. Isso 

possibilitará a melhoria da qualidade de vida e de renda, aumento da oferta e consumo de 

alimentos saudáveis e uso sustentável dos recursos naturais. 

 

Assim, nesse novo tempo, o papel da ATER é o de refletir e auxiliar na concretização das 

mudanças desejadas pelos cidadãos e cidadãs que vivem no meio rural. E, nesse cenário, o/a 

agente de mudanças – o/a extensionista rural – deve entender a necessidade de assumir, cada 

vez mais, o papel de auxiliar o processo de desenvolvimento local sustentável, incorporando os 
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interesses dos/as agricultores/as, suas famílias e organizações, no intuito de construírem 

juntos um modelo rural mais justo, sustentável e solidário, com qualidade de vida, de renda e 

ambiental. 

 

a) AGROECOLOGIA - Desafios em um mundo em transformação ou em modo 

pandemia?  

 

Neste contexto há a necessidade de estabelecer-se um “novo profissionalismo”, um “novo 

extensionismo”. Uma das deformações geradas pelo modelo de desenvolvimento rural e 

agrícola, foi a transformação imposta aos modelos de educação e formação de profissionais 

das ciências agrárias e outras áreas. Frente à necessidade de tornar o sistema de produção 

agrícola mais sustentável, resiliente e de acordo com as necessidades da população no futuro, 

a ATER na agricultura desempenha um papel fundamental. A agricultura familiar ao afirmar o 

novo paradigma, a agroecologia, optou por novas formas de se relacionar e usar energia, a 

água, a alimentação, meio ambiente, pobreza, educação, democracia, população, doenças, 

guerras, fome. 

 

Considerando a PNATER em sua missão e conceito da ATER temos a considerar: 

 

1.  A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural estabelece a Missão da ATER: 

“Participar na promoção e animação de processos capazes de contribuir para a construção e 

execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, centrado na expansão e 

fortalecimento da agricultura familiaredas suas organizações, por meio de metodologias 

educativas e participativas, integradas às dinâmicas locais, buscando  viabilizar as condições 

para o exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da sociedade”. 

 

2.  Primeiro inciso do artigo 2º, referente ao Capítulo 1, define ATER: “Serviço de educação não 

formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, 

beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não 

agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais”. (Brasil, 

2010). 
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3.  Caporal (2003) propõe um conceito mais abrangente da extensão rural no contexto da 

PNATER, em consonância com as ideias de Paulo Freire “como sendo um processo educativo e 

transformador que se baseia na participação e na construção social de conhecimentos, na 

consciência sobre a realidade, em busca do desenvolvimento sócio-econômico-ambiental 

equitativo e sustentável, com base em princípios agroecológicos e culturais dos atores sociais 

envolvidos no processo”. 

 

b) AMBIENTE - Por um Ambiente Saudável para a vida digna e a Democracia no 

Brasil! 

 

À população brasileira, aos consumidores a esperança e o poder, para manifestarem repúdio à 

destruição do patrimônio ambiental do país e ao desmonte de órgãos governamentais com 

atribuições para zelar pela integridade do meio ambiente, “bem comum do povo e essencial a 

sadia qualidade de vida”, como expresso na Constituição Federal.  O governo federal, de forma 

deliberada, notadamente por meio do titular do Ministério do Meio Ambiente e parte de sua 

equipe, alem de violar o seu dever constitucional (art 225 da CF88) e a legislação nacional, 

também agride a democracia, ao restringir os papéis de instâncias participativas de 

governança, e os direitos fundamentais de povos originários, populações tradicionais e de 

diversos grupos em situação de vulnerabilidade ambiental, social e econômica.  

Ficou explícita a estratégia das do Presidente da República para fazer avançar o retrocesso 

ambiental e democrático: fazer passar as “boiadas”, conforme proposto e executado por um 

sinistro titular de um ministério que, na prática, é de “menos” ambiente. Um ministro neste 

período, que estava e se encontra sob investigações, autorizadas pelo STF - Supremo Tribunal 

Federal, que alega estar atendendo pedidos de outros ministros ao, por exemplo, atender 

interesses de exploradores ilegais de madeira, do garimpo. E o desmatamento na Amazônia 

avançou, conforme dados recentes, denotando a crise de negação do ambiente como pilar 

fundamental para a saúde e para a economia no Brasil, por um lado, e a ineficácia do Conselho 

presidido pelo general vice-presidente da República, por outro lado. 

 

 As “crises” socioambiental e institucional provocadas pelos cavaleiros das boiadas do atraso 

tem enorme custo para o Brasil: a perda de oportunidades de transições para a economia 

sustentável, a ocorrência de enfermidades associadas a poluição e a degradação ambiental, 

por exemplo. Há décadas, em diversos países, organizações da sociedade, governos e 
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instituições internacionais apontam os desafios, os avanços e as barreiras para tornar mais 

efetiva a proteção da Vida no Planeta, mediante a conservação e recuperação da integridade 

ecológica e a promoção da sustentabilidade do desenvolvimento humano e da justiça social.  

Mas, no Brasil, além de se ter que prestar solidariedade às milhares de famílias que tiveram 

integrantes entre as mais de 500 mil vitimas fatais e milhões de pessoas com a enfermidade da 

COVID19, somos chamados a fazer uma profunda reflexão e tomada de posição em relação a 

esta conjuntura com e seus protagonizadores. É preciso um posicionamento claro e efetivo dos 

povos do campo e da cidade com uma opção inequívoco para o basta de políticas  ecocidas, 

que violam o direito a vida digna e à biodiversidade. 

 

C) Agroecologia, Produção de Alimentos Saudáveis e Desenvolvimento Rural 

Sustentável: 

 

O Brasil é um dos países do mundo em maior produção agrária e tecnologia rural. Segundo a 

OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o terceiro maior mercado exportador agrícola 

do mundo, atrás apenas dos EUA e União Européia. Apesar de ser ótima para a economia, a 

grande produção rural em massa provoca conseqüências terríveis para o meio ambiente. As 

atividades desse setor, como o desmatamento, as emissões de gases, o uso de agrotóxicos, a 

monocultura, a erosão provocada pelos cultivos e desmatamentos são responsáveis pela 

mudança climática e desequilíbrio do meio ambiente. 

 

É para resolver esses problemas e diminuir seus impactos que a agroecologia se faz necessária. 

Hoje já existem cursos superiores em agroecologia em diversas universidades brasileiras. Esta 

nova ciência caminha juntamente com a ideia de desenvolvimento rural sustentável, que nada 

mais é do que processos e conjuntos de práticas e tecnologias aplicadas ao meio rural que 

possibilite a exploração e utilização dos meios rurais de forma a atender os critérios do 

desenvolvimento sustentável. 

 

Elas são baseadas nos seguintes pilares: socialmente justa, economicamente viável e 

ecologicamente sustentável. O desenvolvimento sustentável é um guia internacional 

fundamentado de ações que contribuem para uma produção que não prejudique o meio 

ambiente e/ou que consiga recuperá-lo de certa forma. Um exemplo disso são os alimentos 

transgênicos. Essa biotecnologia, ainda muito discutida e debatida pelo mundo todo, consiste 
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em cultivar alimentos provindos de sementes geneticamente modificadas, adaptadas a 

desenvolverem melhores resultados sem o uso de agrotóxicos ou em ambientes que 

naturalmente não seriam favoráveis, entre outras características como ausência de sementes 

em seus frutos. O Brasil também ocupa a terceira posição mundial no uso dessas sementes 

transgênicas que barateiam o preço final dos produtos. 

 

Diferente dos transgênicos, o cultivo orgânico, também chamado de agricultura orgânica, é 

realizado sem o uso de agrotóxicos, agroquímicos e fertilizantes, porém são produzidos em 

pequena escala, em pequenas e médias propriedades, deixando o preço de verduras e frutas 

um pouco mais elevado. Segundo Ana Maria Primavesi, importante pesquisadora brasileira em 

agroecologia, “A ecologia se refere ao sistema natural de cada local, envolvendo o solo, o 

clima, os seres vivos, bem como as inter-relações entre esses três componentes. Trabalhar 

ecologicamente significa manejar os recursos naturais respeitando a teia da vida. Sempre que 

os manejos agrícolas são realizados conforme as características locais do ambiente, alterando-

as o mínimo possível, o potencial natural dos solos é aproveitado. Por essa razão, a 

Agroecologia depende muito da sabedoria de cada agricultor desenvolvida a partir de suas 

experiências e observações locais”. Ou seja, se tornou importante uma produção em prol da 

natureza e não contra ela. A agroecologia é uma ciência que possui alternativas mais corretas 

ecologicamente e sustentavelmente falando e está em constante evolução. No mundo inteiro, 

as universidades e centros de pesquisas abordam muito esse tema com trabalhos científicos, 

teses, fóruns e experimentos. 

 

No Brasil, a transição da produção para processos de desenvolvimento rural sustentável ainda 

é tímida tanto em propriedades rurais que adotaram novos processos, quanto às projeções 

desses produtos no mercado interno. O governo brasileiro possui incentivo, como o PRONAF 

Agroecologia oferecido pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), para aumentar a 

agricultura familiar e diminuir a monocultura nas propriedades rurais. Ficam as questões:  

1.  Qual ATER estamos buscando? 

2.  Como implementar um serviço de ATER agroecológica num cenário em que cada vez 

mais incentiva a articulação público-privado? É possível, como? 

3.  Qual é o perfil do extensionista para uma ATER agroecológica? 

4.  Quais são as formas de fortalecer os processos de ATER nos países, nas regiões, nas 

comunidades? É possível sem a presença do Estado? 
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5.  Que papel cumpriria o setor privado na perspectiva da ATER agroecológica? 

 

D) Alimentos Saudáveis - Nutrição e Meio Ambiente: 

 

O respeito ao Meio Ambiente e à Saúde a partir da mesa, no artigo do Dr. Antonio Lupo - 

Comitè Amigos MST Itália, que escreveu sobre o que as dietas costumam ser, segundo ele, elas 

são "esquemáticas" e não são compreendidos os mecanismos biológicos que as guiam, como 

por exemplo, a carga glicêmica e a resposta de insulina.  Em 50 anos de licenciatura em 

medicina, e os longos períodos vividos na América Latina, especialmente no Brasil, nos últimos 

15 anos, em contato com suas enormes e tremendas favelas (herança do colonialismo, que 

expulsa os camponeses da terra e os concentra nas favelas das megalópoles) e, sobretudo, 

conhecendo a vida e o trabalho dos camponeses Sem Terra, cujo desejo é continuar vivendo e 

trabalhando no campo, praticando a agricultura natural, a agroecologia, para produzir 

alimentos saudáveis e naturais, que não tenha o tremendo impacto da agricultura industrial e 

do agronegócio, com suas monoculturas de milho, soja, etc. Segundo o seu relato, com os 

camponeses teve que se alfabetizar em BIOLOGIA, que é a ciência da vida, da qual a Faculdade 

de Medicina pouco o ensinou, pois a sua tendência é ir imediatamente para a "cura", para o 

esquema terapêutico. Nos últimos 20 anos, afirma ter aprendido principalmente 2 coisas: 

 

1- Não somos auto-suficientes, nem os humanos nem os animais, somos quase como 

"parasitas" de plantas. Somente as plantas criam vida. Com a fotossíntese da clorofila, elas 

produzem o essencial, oxigênio e água, metabolizando dióxido de carbono. As florestas 

terrestres e marítimas, ou seja, o fitoplâncton, são autossuficientes. Vivemos porque nos 

alimentamos do meio ambiente. Nós nos alimentamos de oxigênio, respiramos 16-20 vezes 

por minuto, 25 mil vezes por dia. Não há nada mais "íntimo" do que respirar. A qualidade do 

ar deve ser a primeira coisa a se considerar quando se trata de saúde. E então nos 

alimentamos de comida, 3-4 vezes ao dia. Embora pareça trivial, é fundamental falar sobre 

essas coisas, pois fazem parte do nosso dia a dia. Lidar com as causas de emergências 

possíveis e prováveis e até mesmo de catástrofes é importante, mas somente mudando nossa 

vida diária podemos realmente alcançar uma melhoria significativa em nosso modo de vida. 

Precisamos pensar muito sobre isso e envolver outras pessoas neste raciocínio, 

principalmente os jovens. 
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2 – Não somos estéreis, esterilidade é morte, para nos alimentar, entramos em simbiose com 

cem trilhões de micróbios, vírus e bactérias, que constituem a microbiota, em sua maior parte 

intestinal, da qual falamos há alguns anos. Saber alguns números é importante. Por exemplo, 

é impressionante saber que a microbiota intestinal pesa cerca de 1,5 kg, quase o mesmo que 

o nosso cérebro.E devemos procurar mantê-lo em boa saúde, em seu equilíbrio de grande 

complexidade, pois o nosso intestino pode ser compreendido como nosso segundo cérebro. O 

sistema nervoso entérico é uma rede de cerca de 500 milhões de neurônios que governa o 

sistema digestivo, ligados esses neurônios, por sua vez, ao cérebro dentro do crânio . A mídia 

continua a nos "contrabandear" um conceito de "vida estéril" que não é nada bom! Destaca a 

atuação e intervenção de um biólogo, Dr. Duccio Cavalieri, no Festival de Comunicação 

Camogli, em setembro de 2020, (https://www.youtube.com/watch?v=-pOPPVDn6Dc). O 

título “sempre foi Social” mostra como nos tornamos humanos e como os microrganismos 

entraram na nossa sociabilidade. Trata-se de uma “sociabilidade” que começa a se 

desenvolver no nascimento, saindo da mãe com o parto natural. Por isso, a tendência, no 

passado (ou nem tanto, como tem sido a prática no Brasil) de inúmeras e inúteis secções 

cesarianas, principalmente em estruturas privadas, tem sido criminosa. Praticar o parto 

cesáreo significa evitar que o recém-nascido tenha seu primeiro processo de imunização, que 

então evolui em contato contínuo com o meio ambiente, assim como nossos genes evoluem: 

não morremos com os mesmos genes ao nascer, eles mudam no crescimento e no contato 

com o meio ambiente. A ciência que estuda essas mudanças é a epigenética.  vida é um devir, 

um desequilíbrio e um reequilíbrio contínuo. Quem consome mais fibras e menos produtos 

processados tem uma microbiota mais saudável. Agora, fala-se até em transplante fecal para 

melhorar a microbiota de quem tem doenças intestinais disbióticas graves. Quando nos 

beijamos apaixonadamente, trocamos 8 milhões de bactérias. E é uma troca saudável! 

 

Uma breve reflexão sobre os antibióticos, a penicilina foi descoberta na década de 1930 e 

entrou em uso clínico após a Segunda Guerra Mundial, certamente resolvendo problemas 

graves, mas não foi a mais importante e única revolução médica, como geralmente se 

acredita. Considerando a "Idade média de morte na Itália de 1861-1955", retirada do livro de 

Gian Antonio Stella "A Horda - quando éramos albaneses" ed. Super Pocket - página 289, 

notamos em particular que de 1920 (após a terrível epidemia de gripe espanhola de 1918-19, 

na qual 50 a 100 milhões de pessoas morreram em uma população de cerca de 1,8 bilhões) a 

1950, houve um aumento na média de vida, de 30 a 58 anos. Um aumento de 28 anos. Isso 
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representa um enorme progresso, devido às melhorias na nutrição e no saneamento 

(construção de aquedutos municipais, disponibilidade de água potável e saneamento), muito 

antes da Penicilina!. 

 

Outro tópico fundamental é “Comida Lixo” o “Junk Food” (na forma inglesa), um termo 

raramente usado na Itália, cunhado pela primeira vez em 1951 por Michael Johann Jacobson,  

para indicar os alimentos que são considerados não saudáveis, devido ao seu baixíssimo valor 

nutricional e alto teor de gorduras ou açúcares, como são as garrafas de 2 litros de 

refrigerantes gaseificados, salgadinhos, batatas fritas, etc. É um termo que pode ser mal 

interpretado. A comida lixo não é comida suja e contaminada. Na verdade, são alimentos 

elaborados para ter um gosto bom, mas são lixo para o nosso corpo, que não consegue 

metabolizá-los, causam obesidade e devastam a flora intestinal. Todos os supermercados 

expõem esses produtos perto do caixa, na parte inferior e ao alcance das crianças, para que 

elas possam vê-los, pegá-los e exigi-los, com lágrimas e gritos.  Esses mecanismos de 

marketing são estudados e fazem parte do comércio e das receitas, apesar dos prejuizos à 

saúde. Fazem parte da indústria de doenças e  estão totalmente integrados ao cálculo do 

Produto Interno Bruto. 

 

Os alimentos industriais e a atual crise climática, a produção de alimentos industrializados, 

muitas vezes tóxicos para o ser humano, tem destruído grande parte do meio ambiente, 

contribuindo para a crise climática, ou seja, o aquecimento global em curso. A agricultura 

intensiva industrial (agronegócio) se configura em imensas monoculturas que não praticam a 

rotação de culturas e usam intensivamente agrotóxicos, fertilizantes e água. Eles destroem a 

fertilidade da Terra, que é o húmus, essas dezenas de centímetros variáveis do solo superficial 

que contém microorganismos, causando a desertificação da terra e a liberação do dióxido de 

carbono nela contido (que é cerca de duas vezes o presente na atmosfera). As monoculturas 

causam a desertificação do solo em pouco tempo, mas para refertilizar uma terra, ou seja, 

devolver sua vida, leva mil anos. O húmus e a nossa microbiota têm o mesmo significado, são 

a vida. Saber dessas coisas, a biologia, ou seja, a ciência da vida, é indispensável para lutar 

pela vida. 

 

Os pesticidas e sua toxidade, eles são usados em grandes quantidades pela agricultura 

industrial, mas também, infelizmente, por muitos pequenos agricultores. Conforme relatado 
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há anos pela Legambiente, em seu Dossiê anual de Pesticidas na Itália, ao avaliar alimentos 

industriais, para autorizar sua venda, mede-se a concentração e a toxicidade de cada um dos 

pesticidas, mas não os efeitos tóxicos sinérgicos de todos os resíduos de vários pesticidas 

presentes na mesma amostra de alimento (às vezes até mais de dez). A toxicidade dos 

agrotóxicos (na Itália chamados de fitossanitários, no mundo agrícola também agrotóxicos) é 

reconhecida por inúmeros estudos científicos e pela OMS, Organização Mundial da Saúde.  Os 

efeitos tóxicos são numerosos e em muitos órgãos. Muitos sabem, por exemplo, que muitos 

pesticidas são cancerígenos. Todavia, penso que muito menos pessoas sabem que alguns deles 

são "desreguladores endócrinos", ou seja, que afetam o sistema endócrino, sistema cujo 

funcionamento tem correlação estreita com nosso cérebro, bem como a microbiota. O 

mercado global de pesticidas é dominado por cinco empresas: Bayer, BASF, Syngenta, FMC e 

Corteva (anteriormente Dow e DuPont). Três deles são europeus: a Syngenta é suíça, mas é 

propriedade de chineses há 5 anos, a Bayer e a Basf são alemãs. 

 

Então, nós, cidadãos deste mundo, comemos silenciosamente e em nossa ignorância, muitos 

pesticidas e agrotóxicos. Entre os pesticidas mais difundidos e conhecidos, também presentes 

em águas superficiais e profundas italianas, está o glifosato, um herbicida cancerígeno para a 

IARC, associado às sementes transgênicas OGM da americana Monsanto, multinacional 

comprada em 2016 pela Bayer. Vamos lembrar e dizer que Bayer não é apenas Aspirina: 

Zyklon B, o infame ácido cianídrico com o qual os nazistas mataram judeus e outros nas 

câmaras de gás, era um pesticida produzido pela Farben, agora mais conhecido como Bayer. 

Após o vencimento da patente, em 2001, o glifosato foi autorizado e prorrogado, em 

novembro de 2017, por mais 5 anos na UE, com o voto favorável e decisivo da Alemanha, 

condicionado pela Bayer-Monsanto, enquanto a Itália e a França votaram contra. A Syngenta 

da ChemChina ainda exporta para o mundo a atrazina, um desregulador endócrino e 

provavelmente um herbicida cancerígeno, proibido na Itália desde 1992, mas de acordo com 

o último relatório do ISPRA, ainda presente em aqüíferos profundos. 

 

O uso de fertilizantes de nitrogênio, consumido largamente, depois que o solo se tornou 

menos fértil; estes compostos de nitrogênio são lavados do solo e chegam nas águas dos rios 

e depois do mar, causando um efeito devastador, a eutrofização, que é a prevalência das 

plantas sobre os animais (peixes, etc.) nas águas dos rios e do mar. 
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As emissões de gases de efeito estufa e alimentos, a sua negação aos efeitos sobre o clima, 

não está mais na moda, especialmente após a derrota de Trump, mas existem várias maneiras 

de calcular os setores responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa (GEE). O método 

prevalecente fala genericamente em transporte, sem considerar quais mercadorias são 

transportadas. Uma pesquisa, que avaliou os GEEs emitidos por cada setor de produção de 

alimentos, concluiu que os ALIMENTOS são responsáveis por 43-56% dos gases de efeito 

estufa: produção agrícola 11-15%, mudança no uso da terra e desmatamento para uso 

agrícola e pecuário 15-18%, processamento, transporte, embalagem e venda a retalho 15-

20%, resíduos 2-4%. 

 

Em 2014, um relatório da FAO estimou que nove em cada dez das 570 milhões de fazendas do 

mundo eram familiares e produziam aproximadamente 80% dos alimentos do mundo  

(http://www.fao.org/news/story/it/item/1396442/icode/). Com base nesses dados na COP 

21, Conferência do Clima de Paris 2015, a VIA CAMPESINA, um movimento de 200 milhões de 

pequenos agricultores em todo o mundo se apresentou com o slogan “Os pequenos 

agricultores podem alimentar toda a humanidade e REFRIGERAR O PLANETA”, considerando 

que o cultivo não intensivo sim não destrói a fertilidade do solo ao liberar gases de efeito 

estufa, mas pode reabsorver o dióxido de carbono presente na atmosfera. 

 

Os pequenos agricultores, com suas famílias, continuam diminuindo, mas ainda são cerca de 3 

bilhões, só na Índia são 650 milhões e há meses lutam nas ruas para sobreviver diante da 

decisão do governo de eliminar os subsídios, não controlar e liberalizar os preços agrícolas. 

Esses dados de Grain em Alimentos e Emissões de Gases de Efeito Estufa, não foram  

avaliados na COP 21, onde eles raciocinaram com base em classificações genéricas, 

considerando, por exemplo, o item transporte como responsável por 23% das emissões de 

gases de efeito estufa, sem analisar os diversos setores de transporte e, portanto, a % 

determinada pelo transporte mundial de alimentos, certamente um dos principais 

componentes. O COP 21 não quis enviar mensagem à população mundial sobre a necessidade 

de mudar os hábitos de consumo alimentar, como comprar comida local e dizer não às 

embalagens de produtos que vem de longe, agravando o aquecimento global e a iminente 

catástrofe ambiental. 
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Algumas considerações sobre a carne e seu consumo, precisam ser levadas em consideração. 

A carne vermelha, aquela magra não processada, não faz mal, contém proteínas nobres. Há 

uma polêmica acerca da necessidade da quantidade de àgua - 15.000 ou 700 litros - para se 

produzir 1 kg de carne vermelha, dado certamente importante, dada a falta de água doce em  

nível mundial, causado em parte pelo aquecimento global, que acelerou o ciclo da água.  Mas 

o principal problema não é tanto a toxicidade da carne, mas a quantidade de consumo 

mundial por pessoa/ano: EUA e Austrália 120 Kg, Argentina 100 Kg, Brasil 90 Kg, Europa em 

média 80 Kg (na Itália, em 1950, nós comíamos 16 kg), cerca de 60 kg na China, 10 kg na Índia, 

como em muitos países da África subsaariana. Esses são dados fundamentais, mas muito 

pouco conhecidos. Para produzir essa quantidade de carne é necessário produzir forragem 

para lavouras intensivas e, portanto, imensas monoculturas intensivas e terríveis 

desmatamentos (na Amazônia e além). Temos que dizer isso claramente, o consumo atual de 

carne é insustentável para o planeta. É ridículo, por exemplo, falar para os chineses (cujo 

consumo está aumentando) comer menos, porque são tantos. 

 

Também é bom lembrar a violência contra os animais, obrigados a engolir grandes 

quantidades de forragem: por exemplo, uma vaca, a que se obriga a produzir 60 litros de leite 

por dia, pois para isso deve comer alimentos como o milho e a soja, que são contrários à sua 

natureza de herbívoro. Ou as galinhas, recheadas de antibióticos, que devem pesar um quilo e 

meio em pouco mais de um mês. 

 

A atual pandemia deixou claro que a pecuária industrial é uma síntese de todos esses 

problemas. 

1. Os vírus se multiplicam e variam na agricultura intensiva. 

2. O esterco da agricultura intensiva emite metano e amônia, a amônia produz uma 

poeira fina que polui o ar. 

3. Em fazendas intensivas os antibióticos são usados massivamente e para fins 

preventivos (70% do total produzido mundialmente!) e isso causa resistência aos 

antibióticos. 

  

Devemos, portanto, nos unir e denunciar todos esses três aspectos, quando compramos 

comida, deve-se lembrar que a comida vendida nos supermercados geralmente não é boa; é 

claro que eles também têm um setor de alimentos orgânicos, mas a maior parte é alimentos 
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processados, com matérias-primas muitas vezes adquiridas em leilões mais baixos que 

sufocam os pequenos agricultores e favorecem o trabalho ilegal no campo. Devemos voltar à 

venda direta, comprando de pequenos agricultores que se inspiram na Agroecologia e na 

Soberania Alimentar, o que significa comer os produtos de cada estação do ano (sazonal) e 

produzidos localmente. Como há uma mobilização contra as patentes de vacinas, é preciso 

derrotar as patentes de sementes e permitir a troca de sementes. Ter que comprar sementes 

sob patente significa que um jovem agricultor pode começar a trabalhar com dívidas. Hoje 

muitos jovens querem voltar à Terra, com entusiasmo, mas há uma grande lacuna geracional 

de experiência, na Itália hoje os agricultores são apenas 2-3%, enquanto na década de 1950 

eram 40%. 

 

É imprescindível fazer uma aliança entre consumidores urbanos e pequenos agricultores, para 

ajudá-los também a cultivar as áreas montanhosas, que têm uma fertilidade melhor do que as 

planícies super exploradas, uma aliança que faça a paz com a Natureza, que não é madrasta, e 

interromper a guerra que a humanidade tem travado contra ela por muitos anos. Fazer essa 

aliança significa parar a crescente e desesperada urbanização de milhões de pequenos 

agricultores em todo o mundo, expulsos por grandes multinacionais para 'se apropriar de 

terra e água (grilagem de terras e água), a fim de extrair minerais e matérias-primas de baixo 

custo. 

 

É preciso destacar ainda que em junho de 2020, o Consórcio Interestadual de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, por meio da Resolução nº 009/2020 (anexo), 

Institui o Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste – PAS. O programa tem como 

objetivo fortalecer e expandir a agricultura familiar, assegurar segurança alimentar, combater 

a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável e solidário em nível regional. Diante do 

atual cenário de desmonte de políticas públicas, o Programa é um instrumento fundamental 

para a aquisição de alimentos saudáveis, viabilizar e ampliar as fontes de recursos para 

produção aquisição e agroindústrias familiares.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

47 

Os Desafios da Produção de Alimentos Saudáveis, Agroecológicos e Orgânicos para a 

Agricultura Familiar na Bahia. 

 

Estes desafios estão organizados em 2 grupos com base nos aspectos internos e externos às 

Unidades de Produção Familiar - UPF’s: 

 

Os desafios de ordem interna se relacionam ao estágio em que se encontram as UPF’s nos 

diversos territórios, municípios e biomas; à sua compreensão do mundo em crises, como 

próprias do paradigma representado pelo agronegócio, e o papel a desempenharem na 

construção e consolidação do novo modelo. Portanto, o desafio de avançarem afirmando a 

agroecologia como alternativa, se refere à sua capacidade organizativa de se colocarem com 

uma nova cosmovisão, saberes e práticas. O autoconhecer-se como desafios interno passa 

pela compreensão das suas forças e fraquezas, com a capacidade de superar as fraquezas e 

ampliar suas forças. Como fraquezas, destaco o isolamento das UPF’s pelo individualismo na 

produção, comercialização e agregação de valor. Como forças, apresento a sua capacidade 

natural de produção em sistemas biodiversos sem utilização de agrotóxicos, e por produzirem 

alimentos para o autoconsumo como estratégia de sobrevivência, contam com a confiança do 

consumidor urbano. 

 

Os desafios de ordem externa passam pela capacidade das UPF’s  de enxergarem e 

entenderem  as ameaças e oportunidades;   as ameaças, destaco a limitada oferta de políticas 

públicas federal que atendam à produção de orgânicos e promovam a transição agroecológica 

(como ATER, crédito, fomento); também refere-se à ofensiva do agronegócio em massiva 

comunicação midiática como sendo responsável pela produção de alimentos, inclusive de 

orgânicos,  além da sua base político parlamentar e no governo que terminam por limitar os 

avanços da agricultura familiar, com a disputa de orçamento e limites aos instrumentos de 

políticas que promovem a agroecologia e produção de orgânicos. Como oportunidades, 

destaco a tomada de consciência crescente da população mundial, relacionando saúde e vida 

com a sustentabilidade do planeta. A pandemia está permitindo esta reflexão e mudança de 

comportamento. Esta tendência crescente pelo consumo consciente tem elevado a demanda 

por alimentos orgânicos e de origem certificada. 
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DESAFIOS para a 3ª CEATER - Eixo 3: Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis 

 

1º desafio: é o da organização das UPF’s localmente, com formação de arranjos que apoiem os 

grupos de agricultores/as aptos à certificarem sua produção através do Sistema Participativo 

de Garantia da Conformidade Orgânica - SPG, com instalação de OCS’s  - Organismos de 

Controle Social para a venda direta da produção orgânica e também de Núcleos de Certificação 

vinculadas à uma OPAC - Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica nos 

territórios. 

2º desafio: da organização de grupos de consumidores de orgânicos, com oferta regular desta 

produção certificada localmente, no formato de cestas e de venda direta organizada nos 

espaços de feiras agroecológica/orgânicas. 

3º desafio: do estado e municípios ofertarem um serviço de ater que fortaleça os sistemas 

SAF’s - Sistemas Agroflorestais e de produção orgânica para oferta nos circuitos curtos, ao 

PNAE e PAA. 

4º desafio: da oferta de crédito PRONAF agroecologia e outras modalidades que apóiam a 

sustentabilidade ambiental, com o compromisso da ater em elaborar os projetos e 

acompanhar a execução. 

5º desafio: Assegurar uma assessoria técnica continuada e processual que contribua com a 

transição agroecológica.  

 

Eis os desafios para a agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis, agroecológicos 

e certificados como orgânicos na Bahia. 

 

4. TEMAS TRANSVERSAIS 

 

Para agregar, viabilizar debates sobre o papel e a promoção efetiva de uma ATER consolidada 

e institucionalmente fortalecida, trabalharemos a partir de então, com o devido zelo, 

prioridade, metodologia própria, garantidora de seus debates e proposições, os temas 

transversais aos eixos da 3ª. CEATER abaixo relacionados. No entanto, para melhor 

dinamização metodológica, haverá ainda um texto de apoio para subsidiar as discussões 

referentes aos temas transversais. 
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 Tema A: ATER para as mulheres; 

 Tema B: ATER para juventude;  

 Tema C: ATER para povos e comunidades tradicionais; 

 Tema D: Reforma Agrária. 

 

4.1. Tema A – ATER para mulheres 
 
 
Agricultura familiar tem como base suas unidades de produção rural, estruturadas no trabalho 

familiar, identificadas pela relação entre terra, trabalho e as pessoas. Diante dessa 

configuração, sem dúvida, o papel feminino torna-se ainda mais relevante e sob estratégia de 

trabalho que contribui de maneira significativa para a sobrevivência do núcleo familiar. As 

mulheres ainda são as principais responsáveis pelas atividades de manutenção do núcleo 

familiar e desempenham papel fundamental no trabalho de produção rural. Sem dúvida, são 

as agricultoras quem possuem significativa importância na dinâmica da propriedade, 

interferindo diretamente na produção de alimentos. De acordo com dados da SNA (2020), a 

participação feminina na agricultura familiar atinge 80% em comparação à masculina. Os 

dados apontam ainda para uma participação crescente. Há registros ainda da parcela de 

participação das mulheres por região, sendo que a maior parte está no Sudeste (88%), seguida 

pelo Nordeste (84%), Centro-Oeste (80%), Norte (67%) e Sul (65%). Em relação à renda média 

anual, em 2019 a maior remuneração ocorreu no Centro Oeste, R$ 7.033,87 e a menor na 

região Sul, R$ 6.619,70 (SNA, 2020).  

 

A autonomia econômica é essencial para que as mulheres do campo  possam promover seu 

próprio sustento e decidir sobre suas próprias vidas. Ela não engloba somente a questão da 

independência financeira, mas diz respeito também a liberdade para fazer escolhas, para 

decidir o tempo e os recursos e para colocar em prática essas decisões que muitas vezes 

sofrem a resistência dos homens. A divisão sexual do trabalho se organiza por princípios de 

separação (existem trabalho de homens e trabalho de mulheres) e de hierarquia (um trabalho 

de homem “vale” mais do que um trabalho de uma mulher) e está na base da opressão das 

mulheres. A partir dessa divisão, as atividades que as mulheres realizam são vistas como parte 

de seu papel de mãe, vinculados ao trabalho doméstico e de cuidados, que no caso das 

mulheres do campo inclui a produção no quintal, da horta do pomar e da criação de pequenos 

animais. Aquilo que é produzido nos quintais garante a segurança alimentar da família 
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(autoconsumo) e também tem outras destinações como a doação, troca e comercialização. 

Mesmo gerando alguma renda, o fato desse trabalho ser considerado extensão do trabalho 

doméstico faz com que ele não seja reconhecido como um trabalho produtivo, tal qual o 

realizado pelos homens.  

 

Acredita-se ser necessário alterar a divisão sexual do trabalho, valorizando e reconhecendo as 

atividades produtivas e reprodutivas das mulheres, e de cuidados, conforme apregoa a 

campanha Pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico, recentemente incorporado no fazer da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural. Através da economia feminista comunitária, as mulheres 

do campo têm estabelecido relações de confiança, troca e de cuidado, onde o autocuidado e o 

cultivo de plantas medicinais e de alimentos saudáveis tentam dar conta da precariedade ou 

ausência de acesso a ATER, sobretudo em tempos de difíceis. Para avançar e fortalecer a 

autonomia econômica das mulheres do campo é preciso ter clareza da valorização e 

reconhecimento de todo e qualquer trabalho; luta permanente no sistema capitalista.  

 

Faz-se necessário também que as mulheres do campo tenham condições para produzir, com 

garantia de acesso à terra, às sementes, à água, à matéria prima e ATER de qualidade e 

gratuita atenta para dar todo apoio necessário para a produção e comercialização. Ademais, o 

fomento permanente à políticas públicas direcionadas que apóiem e potencializam condições 

para produção e comercialização, promovendo oportunidades concretas para sustento próprio 

e dos filhos, conquista de seu espaço de direito, e também ter a oportunidade de participar em 

atividades econômicas, como feiras mercados locais e institucionais. As trabalhadoras do 

campo são incansáveis para reprodução da vida, redefinem os saberes e se mantém firmes na 

crença de que somente com o exercício da plena igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres, na vida e no trabalho romperão com as desigualdades, a pobreza e a inclusão de 

muitas famílias que tem no trabalho das mulheres o seu sustento. 

 

O Estado da Bahia inaugurou em 2018 o lançamento de Chamada Pública com foco 

estritamente direcionado para as mulheres – ATER Mulheres. Nesse sentido atende 

atualmente 5.400 mulheres chefas de famílias por meio de enfoque metodológico que gere 

relações de corresponsabilidade entre as mulheres rurais, suas organizações e as instituições 

apoiadoras ou prestadoras de serviços, tanto na fase de planejamento como na execução, 

monitoramento e avaliação das ações. Esta metodologia deve permitir, também, a avaliação 



 
 
 
 
 

51 

participativa dos resultados e do potencial de replicabilidade das soluções encontradas, para 

situações semelhantes em diferentes ambientes, assim como reconhecer e favorecer o 

protagonismo e conhecimento das mulheres rurais na produção, gestão, comercialização e 

acesso às políticas públicas. Os serviços de ATER para as mulheres rurais e suas organizações 

econômicas que visam qualificar o processo produtivo de forma integral, com qualidade e 

sustentabilidade da produção; desenvolver a gestão eficiente, baseada na cooperação, na 

solidariedade e na igualdade; e acessar as políticas públicas de apoio a produção, 

comercialização e socialização do trabalho doméstico e dos cuidados, que devem ser 

desenvolvidos a partir das seguintes ações prioritárias: qualificação da gestão e produção 

agroecológica; e, beneficiamento agroecológico e comercialização. 

 

Estes serviços visam o apoio à princípios de promoção da igualdade entre homens e mulheres, 

que reconheçam, estimulem e desenvolvam habilidades e capacidades para que as mulheres 

atuem com autonomia nos processos produtivos, na gestão coletiva, na visibilização e 

socialização do trabalho doméstico, na comercialização, na articulação e atuação em redes e 

no acesso as políticas públicas de forma integrada. Os serviços também devem trabalhar na 

alteração da divisão sexual do trabalho, potencializando a presença das mulheres em espaços 

de decisão e atividades produtivas que garantam renda e participação ativa na economia local.  

Dentre os recursos metodológicos a ATER Mulheres incorporou o uso das Cadernetas 

Agroecológicas, com vistas a dar visibilidade à produção e geração de renda (monetária e não 

monetária) ao sistematizar o esforço empreendido por elas em suas unidades produtivas. 

 

A ATER deve ser pensada e executada, como parte de um processo de desenvolvimento rural 

baseado na igualdade, solidariedade e na democracia, e também como um instrumento 

importante para fortalecimento da organização econômica, da construção da autonomia das 

mulheres e da transformação das relações de desigualdade. As metodologias do serviço de 

ATER devem: 

 Reconhecer e favorecer o protagonismo das mulheres na produção, gestão, 

comercialização e acesso às políticas públicas, sem que isso acarrete mais sobrecarga 

de trabalho às beneficiárias;  

 Estimular e apoiar processos de auto-organização das mulheres, valorizando 

conhecimentos existentes, com foco na autonomia econômica das mulheres; 
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 Incentivar e garantir a participação qualificada das mulheres nas diversas ações que 

compõem a ATER, através: 

a) do reconhecimento das mulheres como participantes ativas da economia; 

b) da democratização de oportunidades e decisões; 

c) de conteúdos demandados pelas próprias mulheres que contribuam para alteração 

da divisão sexual do trabalho. É importante que a Ater desenvolva com as agricultoras 

atividades produtivas que não reforcem o papel das mulheres na unidade doméstica, 

potencializando a produção geradora de renda e integrada às demais existentes na 

economia local; 

d) de horários adequados e flexíveis com as demais atividades exercidas pelas 

mulheres; 

e) de metodologias que estimulem o envolvimento, a fala e o protagonismo das 

mulheres; 

f) da organização dos espaços de recreação infantil nas atividades coletivas; 

 

 Estimular a troca de conhecimentos acumulados pelas mulheres, seja em espaços 

específicos, seja em espaços mistos, utilizando ferramentas participativas que 

assegurem e encorajem as mulheres a expressarem suas experiências e opiniões; 

 Realizar ações que levem ao resgate e valorização da diversidade, cultura, saberes e 

valores, respeitando os conhecimentos e tradições das mulheres do campo, das 

florestas e das populações tradicionais;  

 Estimular e apoiar o acesso das mulheres às diferentes políticas públicas, como crédito 

rural e comercialização para mercados institucionais, através da discussão e 

elaboração de propostas com as mulheres, considerando suas demandas específicas.  

 Incluindo, também, o acompanhamento adequado ao processo de implantação dos 

projetos;  

 Facilitar o acesso das mulheres às políticas públicas, considerando suas demandas 

específicas, incluindo acompanhamento adequado ao processo de implantação dos 

projetos;] 
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Desafios: 

 Urge retomar as políticas e programas paralisados mediante a ruptura do ciclo de 

avanços dos governos democráticos e populares, com ações pela igualdade entre 

homens e mulheres. 

 Reforçar o papel da ATER nessa construção visando integração das diversas políticas 

públicas de organização produtiva, de cidadania (documentação), enfrentamento à 

violência, qualificação profisssional, comercialização, entre outras. 

 Atuar no sentido de ampliar o atendimento específico para mulheres 

  A formação continuada de agentes de ater na perspectiva feminista para construção 

da igualdade entre mulher e homens 

 Ampliar a compreensão sobre a divisão sexual do trabalho e necessidade da 

socialização dos cuidados como eixo norteador da análise e intervenção da ATER junto 

às mulheres. 

 

 
4.2. Tema B – ATER para juventude 
 

A juventude rural tem direitos, diversidade social e riquezas naturais que precisam ser 

respeitadas e protegidas. Nesse momento político e econômico, faz necessário a luta em 

defesa da nossa democracia, de nossa soberania, pelo respeito às diversidades, por políticas 

públicas e pela sucessão rural que vai garantir a vida digna no campo agora e no futuro. A 3ª 

CEATER é realizada num momento muito difícil para a sociedade e , portanto, tão necessário 

que sujeitos(as) do campo mostrem a força capaz de mudar realidades, fazendo com que as 

vozes sejam ouvidas e as vidas, respeitadas. É um momento de reivindicar e reafirmar os 

direitos conquistados. 

 

Segundo o IBGE (Censo Agro 2017), a Bahia tem uma total de 762.848 estabelecimentos 

agropecuários e, os que são de responsabilidades da juventude totalizam 85.292, ou seja, a 

juventude rural administra 11,2% da população baiana e a carência de ação e valorização do 

protagonismo dessa juventude é fundante para uma sociedade, no princípio da sucessão 

rural, com a produção de alimentos saudáveis, de forma sustentável, evidententemente 

pautada na agroecologia. Para a juventude rural a detrminação da idade ainda é um dilema. 

Uma vez que para as representações sindicais, principalmente – Sindicatos, Federações, 
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Confederações e até as Centrais – são utilizados critérios distintos do que considera 

juventude no Plano Nacional de Juventude. Para estes segmentos, há um recorte de idade 

definindo como jovens quem tem entre 1 e 32 anos de idade, além de até 36 anos (caso das 

Centrais), enquanto a política oficial de juventude limita até 29 anos de idade. 

 

A 3ª CEATER é um espaço de diálogo e construção da efetividade das políticas de ATER para o 

meio rural e a juventude não está alheia a isso. A busca pela afirmação à sociedade e aos 

governos – municipal, estadual e federal - a importância da juventude trabalhadora rural para 

a soberania e segurança alimentar do planeta, bem como, para o desenvolvimento sustentável 

do nosso estado, a partir dos municípios. Por isso, o protagonismo da juventude é no sentido 

de propor políticas públicas direcionadas e que desencadeie processos de diálogo e 

negociação com o governo federal para facilitar a promoção de direitos e oportunidades, para 

que os(as) jovens trabalhadores(as) rurais construam seu projeto de vida no campo.  

 

É necessário discutir temas relacionados a oferta de ATER para juventude, com acesso a outras 

políticas publicas específicas como o PRONAF Jovem pode ser um dos caminhos para auxiliar 

na problematização e na discussão mais ampla sobre o processo de configuração das políticas 

públicas para a juventude rural na Bahia com um olhar presente e futuro para o Brasil.  Cabe 

destacar que a partir de 2016, o cenário piorou, face as dificuldades gerais dos programas 

voltados para atendimento à agricultura familiar. A falta de orçamento para políticas públicas 

para a juventude rural, a falta de prioridade no tema por parte do governo,  somente agrava 

nacionalmente e dificulta no estado avançarmos com o financiamento para ater e acessos ao 

crédito que  informam disponíveis. Assim, voltamos a perguntar, quem são e onde estão esses 

jovens rurais na Bahia?  Como trabalhar com esses jovens na sua diversidade? Como fugir de 

um esquema burocrático que promova o acesso a política? 

 

Na II Conferência, a juventude rural, os jovens dos povos e comunidades tradicionais e a 

juventude indígena deram show de diálogo e construção de propostas articuladas, que 

culminou com a plenária alegre e criativa do Eixo Território. Nela, foi proposta como 1ª 

resolução: “Criação de uma política pública de fomento específica para a juventude da 

agricultura familiar, camponesa, assalariada rural, para os povos e comunidades tradicionais 

(os reconhecidos e os que lutam pelo reconhecimento), que respeite os seguintes princípios:  

(a) priorização, associativismo e cooperativismo;  
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(b) valorização de práticas agroecológicas alternativas;  

(c) acesso à terra e reforma agrária; 

(d) priorização da participação dos jovens dos movimentos sociais e do campo na elaboração e 

no monitoramento dessa política; 

(e) desburocratização das políticas já existentes e das novas políticas;  

(f) qualificação técnica na produção, na gestão e na comercialização; e  

(g) geração de renda respeitando a pluriatividade”. 

 

Neste cenário de retrocessos políticos com golpes sucessivos na institucionalidade e nos 

programas voltados para o apoio à agricultura familiar e à juventude, temos muito a 

reconstruir para a real incorporação desse segmento num projeto de desenvolvimento 

sustentável e solidário, com um novo governo democrático e popular, para isto a organização 

social, política e econômica da juventude rural, constitui-se de fato no maior desafio para ser 

discutido nesta 3ª. CEATER nos territórios. 

 

Desafios: 

É preciso fortalecer o papel do Estado e dos demais poderes para ampliarem os direitos para 

os povos do campo, a fim de construir igualdade de oportunidades para todos. Por isso 

devemos sempre ser contrários a qualquer ato que fira a democracia nacional. O Estado 

baiano deve continuar atuando como garantidor dos direitos sociais, de forma a priorizar 

ações voltadas à superação das desigualdades culturais, sociais e econômicas. Por isso, 

afirmamos que o campo precisa estar evidenciado na agenda política nacional, sendo 

fundamental o fortalecimento das instâncias executoras, que atentendem e executam ações 

diretas para a agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais, como a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR).  

 

Também não pode ficar fora desse contexto a participação da juventude da política de 

desenvolvimento territorial. Ao longo dessa caminhada, os territórios de identidade são 

incentivados a constituírem suas representações/coordenações/coletivos ou câmaras 

temáticas territoriais de juventude. Não é à toa que sempre são realizados eventos estaduais 

voltados para a juventude dentro da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

(FEBAFES). 
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Ainda, há cooperativas de jovens agricultores familiares; associações de jovens camponeses; 

jovens beneficiários da reforma agrária, enfim, a participação e organização da juventude é 

fato, na Bahia. Afinal, é referência no sindicalismo rural as Secretarias de Juventudes, que tem 

como princípios a criação e a organização das Comissões Municipais. Ainda na modalidade de 

ATER, como carências e/ou necessidade da juventude, há bandeiras e pautas como educação 

do campo, como o Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (PROJOVEM Campo), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC Campo) e políticas públicas para a promoção da qualidade de vida como cultura, 

esporte e comunicação no campo, além da promoção da saúde no campo com a valorização e 

pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

É em favor de uma pátria livre, democrática, forte e soberana que a juventude trabalhadora 

rural defende a garantia de maior representação e participação política além do segmento 

juvenil, das mulheres, negros (as), trabalhadores(as) rurais, indígenas e demais segmentos sub-

representados. Fica evidente que a pauta da juventude rural não se limita a questões pontuais 

e específicas. Ela está integrada à defesa do projeto de sociedade soberana, democrática, 

igualitária e com desenvolvimento rural sustentável e solidário. Traduz-se num campo com 

gente, em sua diversidade e em seu compromisso com a soberania e segurança alimentar. Em 

torno disso, muitos desafios se colocam, dentre eles a democratização da terra, o uso 

sustentável dos bens da natureza, a consolidação da agroecologia como matriz produtiva, a 

garantia de direitos sociais e trabalhistas, a promoção de relações igualitárias de gênero, 

geração, étnicas e regionais e a defesa da democracia. É em favor desses ideais que a 

juventude trabalhadora rural debate, trabalha, produz e se organiza, pois seu compromisso é 

com o Brasil. 

 

Neste contexto, reconhecer a juventude rural como sujeito estratégico, significa não só 

promover vida longa à agricultura familiar, como também combater desigualdades. Por isso, 

torna-se fundamental garantir condições diferenciadas de acesso dos(as) jovens às políticas de 

crédito, assistência técnica, fomento à produção agroecológica e comercialização, com mais 

autonomia e valorização.  
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4.3. Tema C – ATER para povos e comunidades tradicionais 
 

Povos e Comunidades Tradicionais denominam grupos culturalmente diferenciados, tais 

como, povos indígenas, povos de terreiro, povos ciganos, comunidades quilombolas, 

geraizeiros, marisqueiras, comunidades de fundos e fechos de pasto, pescadores artesanais, 

extrativistas, que ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionais, de forma permanente 

ou temporária, tendo como referência sua ancestralidade e reconhecendo-se a partir de seu 

pertencimento baseado na identidade étnica e na autodefinição, que conservam suas próprias 

instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, línguas específicas e relação coletiva com 

o meio ambiente, que são determinantes na preservação e manutenção de seu patrimônio 

material e imaterial, através da sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando práticas, inovações e conhecimentos gerados e transmitidos pela 

tradição. (Decreto Federal nº 6040, Artigo 1º, Inciso I; Decreto Estadual nº 13.247/2011; e 

Decreto Estadual nº 15.634/2014). 

 

Os povos e comunidades tradicionais do Brasil estão presentes em praticamente todos os 

estados. De sua totalidade, 28 segmentos diferentes, que se agrupam de acordo com 

características sociais, culturais, econômicas e pelo critério da autodefinição, estão 

representados atualmente na Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (CNPCT). No processo de reconhecimento e implantação de direitos 

universais, devemos acrescentar aquele de reconhecimento das singularidades deste 

multiculturalismo. 

 

Muitos destes povos e comunidades extraem da biodiversidade brasileira os recursos para sua 

manutenção e reprodução social e lutam para preservar sua identidade e territórios. A 

valorização de aspectos culturais como festas, religiosidade, os modos de vida e produção 

caminha lado a lado com o processo de organização social desses grupos, visando tratar de 

questões essenciais a esses segmentos como: o acesso ao território, à terra; o enfrentamento 

de processos discriminatórios e de ameaças à sua cultura, modo de viver e produzir. As 

questões aqui tratadas carecem de visibilidade e devem ser levadas em conta na construção 

das políticas públicas, que por sua vez devem valorizar a diversidade e a identidade das 

populações tradicionais, para melhor desenho de suas ações. 
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A BAHIATER/SDR, em parceria com a SEPROMI, realizou chamamento público de 14 lotes de 

ATER PCT, totalizando 10.080 famílias beneficiadas, atendidas em parcerias com as instituições 

executoras selecionadas. A experiência trouxe uma série de questões a serem refletidas para o 

aperfeiçoamento da metodologia de atuação consonante com as especificidades dessas 

populações. 

 

Desafios e Temas para Reflexão 

 

O papel da ATER no fortalecimento do etnodesenvolvimento dos Povos e Comunidades 

Tradicionais na Bahia: 

 Contribuir com a regularização fundiária dos territórios tradicionalmente ocupados; 

 Ampliar a oferta de serviços de ATER, com recursos para chamadas públicas com vistas 

a universalizar seu acesso na Bahia, público estimado em aproximadamente 100 mil 

famílias nos diversos territórios; 

 Apoiar Povos e Comunidades Tradicionais no acesso ao mercado de compras 

institucional; 

 Fortalecer o protagonismo da juventude e das mulheres. 

 

Aprimoramento da abordagem de ATER para Povos e Comunidades Tradicionais nas futuras 

chamadas: 

 Aperfeiçoar a metodologia de ATER para Povos e Comunidades Tradicionais, levando-

se em consideração os aspectos multiculturais presentes e em diálogo constante com 

suas representações sociais. 

 A importância da agroecologia no contexto dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

O Território e os Povos e Comunidades Tradicionais no acompanhamento da ATER: 

 O protagonismo dos Povos e Comunidades Tradicionais na atuação da Bahiater; 

 O território enquanto espaço de participação e controle social da ATER (fortalecimento 

da participação dos Povos e Comunidades Territoriais na política territorial); 

  Produção de indicadores sobre a efetividade da ATER junto aos Povos e Comunidades 

Tradicionais. 
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O fortalecimento da organização política dos PCT para o posicionamento dos seus temas na 

agenda de Governo e do Estado. 

 Inclusão sócio-produtiva com empoderamento econômico pelo acesso aos circuitos 

curtos de comercialização, agregação de valor com o selo de identificação e acesso aos 

mercados institucionais (PAA e PNAE). 

 

4.4. Tema D – Reforma Agrária 
 
 
A terra é um bem comum de toda a humanidade, mas esta concepção é negada pela lógica 

dominante de desenvolvimento que concebe a terra apenas como uma mercadoria que deve 

ser explorada indefinidamente para produzir lucros para os poucos donos dos latifúndios e 

controladores do agronegócio. Este modelo de desenvolvimento que concentra, exclui e 

degrada os bens naturais está centrado na grande propriedade e na produção para 

exportação, que exige cada vez o controle de mais terras e por isso, investe permanentemente 

sobre as áreas das propriedades familiares, das terras indígenas, quilombolas, de unidades de 

conservação, o que restringe o direito de acesso à terra às novas gerações.  

 

Além da concentração da propriedade, a forma dominante de manter e usar a propriedade da 

terra viola os direitos humanos e fere a Constituição Federal, pois não há respeito ao 

cumprimento da função socioambiental da terra, que é uma exigência legal para todos e todas 

que detêm a posse de um imóvel rural. Os detentores de grandes imóveis são constantemente 

denunciados pela prática de trabalho escravo, por crimes ambientais e pela violação de 

direitos, além de não haver no país um limite para o tamanho das propriedades, permitindo 

que alguns possuam extensões continentais de terras. Mesmo assim, os imóveis que não 

cumprem a função social não são expropriados, pois as desapropriações para fins de reforma 

agrária só incluem os imóveis improdutivos, mesmo que existam propriedades produtivas 

onde sejam constatados crimes ambientais ou trabalho escravo, por exemplo.  

 

No Brasil, de  2003 a 2014, mais de 787 mil famílias tiveram acesso a terra para produzir, em 

um total de 53 milhões de hectares, 689 mil famílias assentadas ou reconhecidas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e 98,5 mil por meio de financiamento do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Na reforma agrária, os governos Lula e Dilma 

foram responsáveis, em 12 anos, por 54% do total de famílias assentadas na história e por 58% 
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da área incorporada pelo Incra por desapropriação, compra ou pela destinação de terras 

públicas para a criação de novos assentamentos.  

  

Foi ampliada a cobertura dos serviços prestados pelo Incra em assentamentos e a integração 

de outras políticas de governo para o Programa de Reforma Agrária permitiu, em 2014, um 

investimento adicional de aproximadamente R% 1,7 bilhão, em ações como Bolsa Família, 

Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos e Água para Todos. Somando-se ao aprimoramento dos 

processos de obtenção de terras e de criação de assentamentos, as novas áreas reformadas 

tem muito mais garantia de que são viáveis para o desenvolvimento da agricultura de 

economia familiar.  

 

No âmbito estadual, A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) promove, através da política 

de regularização fundiária, o ordenamento agrário do Estado, cabendo à Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário (CDA) identificar, discriminar e promover a destinação das terras 

públicas visando atender o interesse público e fomentar o desenvolvimento econômico e 

social do Estado. As ações aglutinadas neste eixo estratégico também visam garantir o acesso à 

terra por meio de ações complementares à reforma agrária em parceria com o governo 

federal, como ocorre com a execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), além 

da articulação de políticas públicas para os assentamentos rurais contribuindo para o 

desenvolvimento rural com inclusão socioeconômica.  Dentre projetos e programas atua por 

meio das seguintes ações e projetos: 

 Projeto Bahia Mais Forte, Terra Legal que prevê ações integradas e descentralizadas 

para a regularização fundiária de terras públicas, rurais e devolutas ocupadas e 

beneficiadas por agricultores e agricultoras familiares e comunidades tradicionais; 

 Terra Legal, projeto que prevê o reconhecimento do domínio das áreas das sedes, 

povoados e distritos dos municípios por meio da Ação de Reconhecimento de Domínio 

Municipal (ARDM); 

 Modelagem de regularização fundiária para os corredores de vento da Bahia; 

 Busca Ativa, projeto que visa a parceria com agentes locais – prefeituras, sindicatos, 

SEMAF – para identificação de agricultores cujos processos de regularização fundiária 

em tramitação no órgão possuem pendências técnicas visando acelerar a emissão de 

títulos de terra; 
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 Programa Nacional do Crédito Fundiário que, em parceria com o governo federal prevê 

a concessão de crédito para financiamento e estruturação de imóveis rurais. 

 

Desafios e Reflexões 

 

A implantação de uma ampla política de reforma agrária que resgate o instrumento da 

desapropriação, promova a democratização da terra e do território, a produção de alimentos 

saudáveis e assegure o direito de acesso à terra para a juventude rural. O aprimoramento dos 

instrumentos de fiscalização da estrutura fundiária, exigindo dos proprietários rurais o 

cumprimento de todos os critérios definidores da Função Socioambiental da Propriedade, 

juntamente com a apresentação de uma proposta e atuar para aprovar no Congresso Nacional 

de uma lei que estabeleça o limite do tamanho máximo das propriedades da terra, com a 

atualização dos índices de produtividade da terra. 

 

Impedir que terras ocupadas sejam desapropriadas e a oneração de forma ilegítima os 

processos de desapropriação, previstos pela Medida Provisória 2.183/2001, deve ser 

revogado, pois, criminaliza as lutas e os movimentos sociais. E se estabelecer uma cota, de no 

mínimo, 30% de jovens para a constituição de assentamentos da reforma agrária? Seria 

inclusão?  

 

Baseado nisso, também se faz necessário para a Organização da produção nos projetos de 

assentamento com a universalização do o acesso dos(as) jovens assentadas e beneficiárias do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário à Assistência Técnica e Extensão Rural, assegurando a 

gratuidade do serviço, adequada às demandas e projetos específicos da juventude e, 

emergencialmente, proceder à regularização dos contratos e dos pagamentos dos técnicos e 

técnicas.  

 

Por fim, fortalecer e continuar apoiando os núcleos de agroecologia e avançar com os temas: 

 

 Realizar o ordenamento fundiário do Estado; 

 Regularizar a posse de terras de agricultores familiares; 

 Garantir a regularização fundiária para comunidades tradicionais de Fundos e Fechos 

de Pasto e Comunidades Remanescentes de Quilombo; 
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 Realizar ações complementares à Reforma Agrária e promover o desenvolvimentos de 

Projetos de Assentamentos; 

 Garantir a segurança jurídica para atração de investimentos e implantação de 

empreendimentos no meio rural; 

 Promover a integração de políticas em assentamentos de reforma agrária, garantindo 

o bem estar das famílias e a viabilidade econômica dos processos produtivos; 

 Estratégias de formação de agentes de ATER e com as temáticas na formação de 

agentes de ATER que dialoguem a partir da agroecologia e das realidades locais; 

 A formação em serviço e o tempo dos agentes para atuação em campo ficam 

comprometidos em função da falta de recursos e programas de formação continuada, 

execução das políticas e programas e contingente de técnicos/as muito aquém da 

demanda; 

 Garantir formação continuada das equipes de ATER e ATES no tema das relações de 

gênero, incluindo conteúdos que tratem da divisão sexual do trabalho, das políticas 

públicas para as mulheres, da economia feminista e do combate à violência. Apesar 

dos esforços realizados, persiste um distanciamento entre a ação da pesquisa, o 

trabalho da ATER e, principalmente, as diferentes realidades da agricultura familiar e 

assentados/as da reforma agrária.  
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6. ANEXOS 

 
 Quadro 1: Informações de Adesões e Benefícios pagos do Programa Garantia Safra na 
Bahia de 2002 a 2021. 

Safra 

BA 

Benefício 
Autorizado                       

R$ 

Municípios 
Aderidos                  

Nº 

Agricultores 
Aderidos  

N° 

Municípios 
com 

Benefício 
Autorizado 

Nº 

Agricultores 
com 

Benefício 
Autorizado 

Nº 
2002/2003 0 0 0 0 0 
2003/2004 156.750 20 7.000 2 285 
2004/2005 320.100 39 8.907 1 582 
2005/2006 1.410.750 35 9.148 8 2.565 
2006/2007 1.209.450 22 6.063 8 2.199 
2007/2008 5.452.150 54 15.176 32 9.913 
2008/2009 9.688.250 87 22.645 61 17.615 
2009/2010 36.334.200 152 64.879 137 60.557 
2010/2011 54.255.360 203 114.757 128 84.774 
2011/2012 268.421.400 209 149.697 203 149.123 
2012/2013 171.547.115 221 204.283 169 146.810 
2013/2014 207.617.600 243 284.965 207 244.256 
2014/2015 176.703.950 243 299.227 169 207.887 
2015/2016 219.934.950 238 267.619 224 258.747 
2016/2017 205.837.700 231 254.888 212 242.162 
2017/2018 229.651.300 254 282.590 238 271.967 

2018/2019 215.640.750 255 277.473 225 253.695 

2019/2020 134.110.000 252 242.620 148 214.958 
2020/2021   255 277.256     

Fonte: SDR/SUAF 
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Quadro 2: Informações sobre a ATER Pró Semiárido. 
TERRITÓRIO IDENTIDADE MUNICÍPIO TOTAL PÚBLICO 

Bacia do Jacuípe 

Capim Grosso                   
                          
232,00  

Quixabeira                     
                          
236,00  

Várzea do Poço                 
                          
116,00  

TOTAL   
                          
584,00  

Piemonte da Diamantina 
Miguel Calmon                  

                          
420,00  

Serrolândia                    
                          
242,00  

TOTAL   
                          
662,00  

Sisal 
Itiúba                         

                          
523,00  

Queimadas                      
                          
357,00  

TOTAL   
                          
880,00  

Piemonte Norte do Itapicuru 

Caldeirão Grande               
                          
166,00  

Filadélfia                     
                          
272,00  

Pindobaçu                      
                          
190,00  

Ponto Novo                     
                          
216,00  

TOTAL   
                          
844,00  

Piemonte da Diamantina 

Mirangaba                      
                          
453,00  

Ourolândia                     
                          
336,00  

Saúde                          
                          
186,00  

Umburanas                      
                          
302,00  

TOTAL   
                       
1.277,00  

Sertão do São Francisco 
Curaçá                         

                          
563,00  

Uauá                           
                          
702,00  

TOTAL   
                       
1.265,00  
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Piemonte da Diamantina 

Caém                           
                          
191,00  

Jacobina                       
                          
456,00  

Várzea Nova                    
                          
156,00  

TOTAL   
                          
803,00  

Piemonte Norte do Itapicuru 

Andorinha                      
                          
332,00  

Antônio Gonçalves              
                          
253,00  

Jaguarari                      
                          
518,00  

Senhor do Bonfim               
                          
530,00  

TOTAL   
                       
1.633,00  

Sertão do São Francisco 

Juazeiro                       
                          
800,00  

Remanso                        
                          
584,00  

Sento Sé                       
                          
625,00  

Sobradinho                     
                          
178,00  

TOTAL   
                       
2.187,00  

Piemonte Norte do Itapicuru Campo Formoso                  
                       
1.254,00  

TOTAL   
                       
1.254,00  

Sertão do São Francisco 

Casa Nova                                            
1.033,00  

Campo Alegre de Lourdes        
                          
835,00  

Pilão Arcado                   
                       
1.015,00  

TOTAL   
                       
1.850,00  

TOTAL GERAL PÚBLICO   
                    
14.272,00  

VALOR TOTAL DO CONTRATO 
ANUAL  (R$) 

                                 
11.005.471,15  

 Fonte: CAR/SDR (Agosto,2021). 
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