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NOSSO MOVIMENTO É PELA VIDA #MAISEXTENSÃORURALÉ+SAÚDE 

C A R T A  A B E R T A  D A  A P A E R  A O  F U T U R O  S E C R E T Á R I O  
D E  A G R I C U L T U R A  D E  S Ã O  P A U L O  

 
Destacamos a seguir alguns dos serviços públicos de EXTENSÃO RURAL 

realizados pela CATI e os riscos da precarização da sua atuação 

1. Viabilizar o acesso ao mercado e às políticas públicas pelos agricultores familiares, como 

programas de compras governamentais (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE) e o acesso ao crédito do PRONAF. No caso da 

alimentação escolar está em jogo a oferta de alimentos saudáveis para milhões de alunos das 

redes estadual e municipal de ensino. No programa Microbacias II as Casas da Agricultura 

viabilizaram a aplicação de cerca de R$200 milhões na agricultura familiar paulista, assessorando 

mais de 300 empreendimentos apoiados pelo projeto. Os Prejuízos dos agricultores com as 

dificuldades de acesso aos programas de compras governamentais e ao crédito do Pronaf será 

enorme, afetando diretamente sua capacidade produtiva e de comercialização. 

 

2. Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para cerca de trezentos mil agricultores (as) 

familiares em todo o Estado de São Paulo, responsáveis por cerca de 70% de toda a oferta de 

alimentos básicos para a população em geral. A EXTENSÃO RURAL é um serviço de educação 

não formal, de caráter continuado, no meio rural, que atua nos processos de produção, gestão, 

beneficiamento e comercialização das riquezas agropecuárias e não agropecuárias, inclusive nas 

atividades de turismo, artesanato e culturais. É um instrumento de fortalecimento da capacidade 

de autogestão e de inovação permanente das comunidades rurais. Manter os serviços de 

Assistência Técnica e Extensão Rural é dever do Estado, previsto na Constituição Federal de 

1988 e no Art.184 da Constituição Estadual.  

O enfraquecimento da EXTENSÃO RURAL tem diversos impactos negativos: 

• Prejuízos na produção: os agricultores perderão importante serviço gratuito de assessoria nos 

processos produtivos de alimentos básicos, desde o plantio até a comercialização. A falta de 

EXTENSÃO RURAL representa risco para a própria existência da agricultura familiar, dado que 

afetará sua renda e trabalho. Sem renda a tendência da agricultura familiar é vender suas terras 

e aumentar os problemas urbanos na periferia das cidades. 

• Inovações tecnológicas serão afetadas com a ausência dos serviços de EXTENSÃO 

RURAL. Não há equivalente desta abrangente prestação de serviços no setor privado.  

Os agricultores familiares ficarão desamparados, dado que apenas o agronegócio de larga 

escala possui capital para contratar serviços privados de assistência técnica.  

• Transição agroecológica reduzida, prejudicando o apoio aos processos de transição 

agroecológica, que buscam introduzir inovações tecnológicas nos sistemas de produção 

agropecuária, de modo a reduzir paulatinamente o uso de agrotóxicos, apoiando também o uso 

de tecnologias mais modernas e o acesso a mercados em expansão para produtos orgânicos 

e agroecológicos. 

• Prejuízos ao meio ambiente: os agricultores perderão importantes orientações sobre técnicas 

de conservação dos bens naturais (combate à erosão, proteção de nascentes, recuperação de 

áreas de preservação permanente e reservas legais das propriedades). O passivo ambiental 

das propriedades rurais em todo o Estado alcança a marca de 550 mil hectares e os serviços 

das Casas da Agricultura são fundamentais para assessorar os agricultores e agricultoras. 
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• Prejuízos para as comunidades indígenas e quilombolas: nos últimos dez anos os 

extensionistas das Casas da Agricultura, em conjunto com indigenistas da FUNAI e 

extensionistas da Fundação ITESP, desenvolveram com sucesso uma metodologia de 

extensão rural para essas comunidades com redes sociotécnicas de cooperação. Nesse 

período tais redes contribuíram para que trinta e sete comunidades indígenas e quilombolas 

acessassem R$14 milhões do Projeto Microbacias II para desenvolver a agricultura, o turismo 

de base comunitária e atividades culturais, tendo por base os princípios da economia solidária. 

Toda essa experiência e conhecimento, que estão hoje a serviço dessas populações, poderão 

ser interrompidos abruptamente caso haja o abandono por parte da Secretaria da Agricultura. 

• A Segurança alimentar de toda a população ficará ameaçada, pela junção dos aspectos 

anteriores, que são fundamentais para a garantia da produção e oferta de alimentos para a 

sociedade com preços mais acessíveis. A alta no preço dos alimentos exerce alta pressão 

política nos governos e um dos grandes atores responsáveis pelo apoio à agricultura 

familiar do Estado de São Paulo é a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. 

 

3. Gestão e Organização Social - Associativismo e cooperativismo. As Casas da Agricultura 

atuam tanto na assessoria à formação de associações como na orientação para implantação de 

modelos de gestão, contribuindo para fortalecer a organização dos agricultores, instrumento 

fundamental para viabilizar políticas públicas e para a inclusão das pautas da agricultura familiar 

nas agendas governamentais em todos os níveis. Os prejuízos para os agricultores sem o 

apoio da EXTENSÃO RURAL serão elevados. A gestão e a organização social são essenciais 

para modernizar e melhorar a sua eficiência para atuar tanto na produção quanto no escoamento 

dos alimentos e matérias primas. 

 

4. Cidadania e democratização das políticas públicas. O incremento de tecnologias digitais aos 

serviços de ater é necessário e trará benefícios, mas apenas como apoio e não como substituto. 

É preciso levar em consideração tanto a atual precariedade dos serviços de internet no meio rural 

como a essência e a natureza do trabalho realizado pelos extensionistas, que é fortemente 

baseado em relações de convivência e confiança, como é próprio dos processos educativos.  

É preciso promover a democratização interna dos processos decisórios e fortalecer a 

representação das lideranças rurais nas ações que ocorrerão nos diferentes territórios do Estado.  

É preciso voltar a investir na Secretaria da Agricultura se quisermos de fato revitalizar os serviços 

de extensão rural em São Paulo. Cada real investido em extensão rural retorna onze reais para a 

sociedade, apontou estudo realizado pela USP publicado na revista da FAPESP – é recompensa 

no prato.1 

 Estudos realizados por consultores do Banco Mundial mostraram que o impacto dos 

investimentos do projeto microbacias permitiram que, em média, as quase trezentas 

associações e cooperativas apoiadas pelo projeto quase que dobrassem o seu faturamento em 

cinco anos. Apoiar a Extensão Rural não pode ser visto como custo, é investimento. 

Para ampliar ainda mais os resultados dos serviços de extensão rural em São Paulo é preciso 

voltar a investir na Secretaria da Agricultura – levantamento realizado pela APAER indicou que o 

orçamento atual da Secretaria da Agricultura de São Paulo é o segundo pior do Brasil em termos 

percentuais. 

 
1 https://revistapesquisa.fapesp.br/recompensa-no-prato/ 


