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Mundo Rural é tema de livro pré-lançado em reunião da Rede de Pesquisa
para a Agricultura Familiar
Articulação
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O Mundo Rural na Bahia, Democracia, Território e Ruralidades é o título do livro pré-lançado durante
a realização da reunião do Grupo Gestor da Rede Baiana de Pesquisa, Ensino e Extensão da
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, que aconteceu nesta quarta-feira (13), no
auditório da Secretaria de Planejamento (Seplan), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

O Mundo Rural na Bahia, Democracia, Território e Ruralidades é o título do livro pré-lançado durante
a realização da reunião do Grupo Gestor da Rede Baiana de Pesquisa, Ensino e Extensão da
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, que aconteceu nesta quarta-feira (13), no
auditório da Secretaria de Planejamento (Seplan), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.
A obra literária, organizada pelo pesquisador e servidor público da Companhia de Desenvolvimento
e Ação Regional (CAR/SDR), Danilo Uzêda, tem a participação de nomes como o secretário
estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, do diretor-presidente da CAR/SDR,
Wilson Dias, e do assessor de Planejamento e Gestão (APG/SDR), Matteus Martins.
Rodrigues destacou que no ambiente da Rede, onde se aprecia e se aprofunda sobre qual seja o
lugar da universidade na relação de parceria com a SDR e o desenvolvimento rural, com inovação
tecnológica e pesquisa, foi pré-lançado o livro que trata do tema do mundo rural, com artigos de um
conjunto de autores, entre pesquisadores, militantes e funcionários públicos: “Essa publicação
mostra como juntar as forças e energias do conhecimento científico e tecnológico e não só valorizar
e reconhecer o rural, mas aprofundar a questão da produção, qualificação e comercialização. Um
importante debate com a universidade e servidores”.
O titular da SDR disse que a expectativa é que a Rede seja fortalecida, e possa enxergar nas
universidades parceiras dinâmicas, estratégicas e permanentes, para fazer com que o rural seja
ampliado nos estudos e abordagens, voltando-se para temas dirigidos como a reforma agrária,
sustentabilidade ambiental e agroecologia: “Esperamos que possamos colher frutos a partir do que
já é feito pelas instituições de ensino superior, para que os profissionais tenham essa orientação e
qualificação dirigida”, destacou o titular da SDR.
Sobre o livro
Danilo Uzêda ressaltou a contribuição de 23 pesquisadores, de diversas instituições do ensino
superior, de gestores públicos que são também pesquisadores, entre eles, servidores da SDR: “Foi
um trabalho bem interessante, que contou com o brilhantismo dos textos, dos artigos, o que facilita
muito a organização, com o ineditismo da obra, por não existir outra publicação com esse perfil e
formato, com o tema da agricultura familiar e desenvolvimento agrário, que é a grande mola
propulsora desse trabalho”.
Uzêda explicou que o leitor encontrará textos que trabalham diretamente o tema da agricultura
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familiar, relações de gênero, juventude, geração, cooperativismo e associativismo, regularização
fundiária, participação e democracia no campo, territorialidade e outros temas identificados pela
sociedade: “O livro não esgota o tema da agricultura familiar, mas tem a intenção de contribuir com
o debate do tema, com pesquisas já consolidadas e, sobretudo, apoiadas em projetos de pesquisa
dos centros de conhecimento no estado da Bahia”.
Inovação
Para o coordenador executivo de Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica (Cepex/SDR), José
Tosato, esse pré-lançamento, acontecendo dentro da reunião do grupo gestor da rede, tem um
significado muito grande, diante dos grandes desafios que a rede tem em frente: “É o lugar onde a
academia, junto com as instituições da agricultura familiar e organizações de pesquisa se encontram
para refletir, produzir, organizar e sistematizar conhecimento para a agricultura familiar, povos e
comunidades, voltado para o desenvolvimento rural da Bahia”.
Para o professor e atual assessor da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Aurélio de
Lacerda, essa obra é uma inovação, a busca sistemática do pesquisador que está dentro da
universidade fazendo seu trabalho, em consonância com as demandas do Estado: “Eu falo sempre
que o Estado tem que demandar às universidades o que se precisa para o desenvolvimento agrário,
para que elas possam se organizar e responder mais prontamente e efetivamente com a pesquisa e
a extensão”.
A coordenadora de Apoio a Tecnologias Sociais e Ambientais da Diretoria de Inovação da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), Talita Assis, falou da importância da
publicação: “Essa iniciativa da SDR/CAR é muito importante para mostrar para a nossa Rede de
Pesquisa que é possível a gente unir esforços desses pesquisadores para sistematizar resultados
de outras pesquisas para apresentar aos agricultores familiares, que é possível ajudar no
desenvolvimento da agricultura familiar, diminuindo a situação de vulnerabilidade e na geração de
renda dessa população”.
Distribuição
O livro está sendo distribuído para instituições de ensino superior e também em instituições de
ensino superior do Uruguai e Argentina. Em breve estará disponível uma versão eletrônica no site
da SDR.
Confira mais fotos no Flickr
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