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RESUMO 
 
Este estudo retrata sobre a extensão rural, agricultura familiar e 
política pública na área rural como referências essenciais que 
fomentam discussões sobre os aspectos relevantes da Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) 
para a agricultura familiar. O objetivo geral visa compreender o 
significado da PNATER para a agricultura familiar. O marco 
teórico utilizado no estudo traz como autores principais Armani, 
(1998); Caporal, (2006), (2008); Pettan, (2010); ASBRAER 
(2011), sobretudo a própria PNATER. Destarte, conclui-se que 
a Política assume papel significativo na emancipação dos 
sujeitos que residem no campo. 
 
Palavras-chave: Extensão Rural. Agricultura Familiar. Política 
Pública. 
 
ABSTRACT 
 
This study portrays on the extension, family farming and public 
policy in rural areas as essential references that promote 
discussions on relevant aspects of the National Policy of 
Technical Assistance and Rural Extension (PNATER) for family 
farming. The overall objective aims to understand the meaning 
of PNATER for family farms. The theoretical framework used in 
the study has as main authors Armani, (1998); Corporal, 
(2006), (2008); Pettan, (2010); ASBRAER (2011), especially 
the very PNATER. Thus, it is concluded that the policy takes 
significant role in the emancipation of individuals residing in the 
field. 
 
Keywords: Rural Extension. Family Farming. Public Policy. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail:  

livia_isidia@hotmail.com 
2 Estudante de Pós-Graduação. Ethos Treinamentos. 



 
 
 
 
 
 

                 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender o significado da Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) para a agricultura familiar, 

refletindo sobre as ações propostas pela Política para a melhoria da qualidade de vida do 

agricultor familiar, pautada em ações que promovam o desenvolvimento sustentável.  

A PNATER é uma política pública que tem como objetivo promover a melhoria 

das condições de vida da população rural, apoiando o processo de modernização da 

agricultura, inserindo-se nas estratégias voltadas à política de industrialização do país. 

Contribuindo assim, para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com destaque 

para o processo de desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores familiares, na 

potencialização do uso sustentável dos recursos naturais. 

Neste sentido, o objetivo geral do estudo visa compreender o significado da 

PNATER para a agricultura familiar. E os objetivos específicos se configuram em analisar os 

aspectos essenciais que estão inseridos na Política, como a agricultura familiar e a própria 

extensão rural; compreender o processo de implementação da Política, considerando o seu 

significado para a agricultura familiar; e refletir acerca do papel do Estado no contexto de 

implementação e consolidação da PNATER, analisando os desafios e avanços. 

O marco teórico utilizado para fundamentar o trabalho traz como autores 

principais Caporal, (2006), (2008); Pettan, (2010); ASBRAER (2011), sobretudo a própria 

PNATER, referenciais estes que se fizeram necessários à pesquisa por proporcionar um 

maior entendimento sobre a referida Política, especialmente o seu significado para a 

agricultura familiar. Contribuindo assim, para um estudo com maior propriedade, visando 

atingir seus objetivos com mais precisão.   

A pesquisa tem natureza bibliográfica e documental, caracterizando-se pela 

análise de material bibliográfico, sendo utilizados, sobretudo livros, artigos e documentos 

impressos e de via on-line, buscando aprimorá-la através de obras verídicas, com a 

finalidade de contemplar o tema proposto.   

 

2 AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL NO BRASIL: BREVE ANÁLISE 

 

Este capítulo esboça uma análise breve no que se refere à agricultura familiar e 

a extensão rural. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) a 

agricultura familiar caracteriza-se por ser uma forma de produção onde predomina a 

interação entre gestão e trabalho e são os agricultores familiares que dirigem o processo 



 
 
 
 
 
 

                 

produtivo, dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente 

complementado pelo trabalho assalariado (BRASIL/MDA, 2004). 

Para a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), os 

serviços públicos de Extensão Rural estiveram presentes ao longo das transformações do 

rural brasileiro, iniciando ainda no império, com os Institutos Imperiais de Agricultura, criados 

em 1859 e 1860 e culminando com a sanção da Lei nº 12. 188/ 2010, estes por sua vez, 

desempenharam papel relevante no desenvolvimento rural, em função dos governos e suas 

políticas e principalmente em decorrência das lutas dos representantes dos agricultores 

familiares, movimentos sociais, dentre outros. 

 

2.1 Da Agricultura Familiar 

 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

doravante denominada PNATER (2007), a agricultura familiar é aquela onde o trabalho do 

homem do campo se resume em ter comando sobre o que e como produzir, levando em 

conta que a produção é para consumo próprio e, mesmo que em baixa escala, pode ocorrer 

à comercialização. Percebe-se assim, que a agricultura familiar é caracterizada pela intima 

relação produção e consumo próprio. Nesse sentido, a PNATER considera que a Agricultura 

familiar aquela em que os trabalhos em nível de unidade de produção são exercidos 

predominantemente pela família. 

A agricultura familiar no Brasil é muito antiga, data-se do Período Colonial, 

quando iniciaram as primeiras ocupações e esses espaços surgiram com algumas 

precariedades, como afirma Lamarche (1993), citado por Alves e Lima (2008) que a 

agricultura camponesa nasceu no Brasil sob o signo da precariedade jurídica, econômica e 

social do controle dos meios de produção e especialmente, da terra; caráter extremamente 

rudimentar dos sistemas de cultura e das técnicas de produção; pobreza da população 

engajada nestas atividades, como demonstra a grande mobilidade espacial e a dependência 

ante a grande propriedade. (LAMARCHE, 1993 Apud ALVES e LIMA 2008, p. 6) 

Portanto, a agricultura familiar no Brasil surge de forma precária no que tangem 

aos aspectos jurídicos, econômicos e sociais. No sentido jurídico carecia de legitimidade 

perante o Estado e a sociedade. No econômico, necessitava de incentivos fiscais que 

dessem o suporte necessário para produção da agricultura de subsistência, e, no social, 

precisava de valorização e reconhecimento do potencial da classe de agricultores familiares 

(LAMARCHE, 1993 apud ALVES; LIMA, 2008).  

 



 
 
 
 
 
 

                 

2.2 Da Extensão Rural  

 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), extensão rural se 

caracteriza como uma ação que visa o desenvolvimento do povo rural melhorando a sua 

qualidade de vida, através do aprimoramento dos sistemas de produção, mecanismo de 

acesso a recursos, serviços e rendas, de forma sustentável (BRASIL/MDA, 2004).  

No Brasil, a extensão rural surgiu por volta do ano de 1948, para Fonseca (1985, 

p. 59-60) é “resultado das conversações e convênios realizados entre Brasil e Estados 

Unidos que culminaram na implantação do Programa Piloto de Santa Rita do Passo Quatro, 

no Estado de São Paulo”. A criação deve-se, sobretudo, à incentivos da Associação 

Internacional Americana para o Desenvolvimento Social e Econômico (AIA), entidade 

filantrópica ligada a Nelson Rockefeller, mensageiro especial da missão americana no Brasil 

e pioneiro das ideias extensionistas no Brasil (FONSECA, 1985). 

Com o intuito de coordenar o serviço de assistência técnica e extensão rural no 

país foi criada em 1956, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), 

conforme Ammann (2009) a entidade visava prestar assistência às famílias rurais, 

principalmente por meio do crédito supervisionado e de atividades de extensão. 

O período foi marcado por um modelo convencional de ATER baseado no 

difusionismo, momento em que ganhou ênfase à chamada Revolução Verde, um programa 

que visava aumentar a produção e produtividade, buscava o desenvolvimento agrícola por 

meio da expansão de fronteiras agrícolas, uso intensivo de insumos industriais, 

mecanização e redução do custo de manejo. Todo esse desenvolvimento trouxe graves 

problemas ambientais, econômicos e sociais (CAPORAL, 2007).  

A partir do debate ocorrido na 1ª Conferência Nacional sobre a Assistência 

Técnica e Extensão Rural (CNATER), ocorrida em 2012, percebeu-se que a Extensão Rural 

no Brasil ganhou importância política, nessa perspectiva, em 2003, no Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, a ATER, retorna para a responsabilidade do governo Federal, com 

ampliação de recursos e a sua inclusão no Plano Plurianual (2008-2011) vinculada em 

âmbito nacional pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e coordenada pela 

Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). Deste modo, a primeira ação da SAF foi à criação 

do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) com a missão de 

construir uma nova política nacional de ATER (BRASIL/PNATER, 2007). 

Assim, ao longo das discussões percebeu-se que a trajetória da extensão rural 

no Brasil, os serviços de ATER e PNATER foram resgatados como política pública voltados 

para a área rural e vem colaborando significativamente para o desenvolvimento dos 



 
 
 
 
 
 

                 

pequenos agricultores e para suas famílias proporcionando melhores condições de vida, 

acesso as políticas públicas, além do aumento da renda.  

Destarte, a Agricultura Familiar passa a ser mais valorizada, os serviços 

passaram a ser voltados para atender os pequenos produtores rurais e suas famílias, os 

quilombolas, os moradores que vivem entorno de barragens e os demais públicos do campo 

que necessitam ser assistidos por políticas públicas. Neste sentido, a PNATER assume um 

papel significativo frente aos resultados exigidos no que se refere à qualidade de vida do 

agricultor familiar, voltando-se também para a consolidação e reconhecimento dessa política 

perante a sociedade. 

 

3 CONHECENDO A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL (PNATER) E O SEU SIGNIFICADO PARA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) nasce 

sobre a apreciação crítica dos resultados negativos da Revolução Verde, principalmente da 

necessidade de um novo modelo de extensão rural para Brasil que visou melhorar a 

qualidade de vida, assistência técnica qualificada, conforme atender as necessidades de 

agricultores familiares em suas diversas facetas, além de ser fruto da ação e pressão dos 

movimentos sociais, agricultores familiares, extencionistas da ação da participação cidadã 

para atingir o desenvolvimento rural sustentável (FIDELIS  et al., 2010). 

Com a criação da Política no ano de 2003 percebeu-se que os serviços 

ofertados pela ATER mudaram consideravelmente, pois conforme Pettan (2010) o período 

de 1948 a 1990 foi marcado por uma ATER convencional. Deste modo, ainda conforme o 

autor, a PNATER trouxe um conjunto significativo de mudanças nas ações extensionistas, 

baseada numa ATER Agroecológica como prioriza o objetivo geral da Política. 

Assim, as ações de ATER baseada no modelo convencional rompem com a 

teoria da “difusão de Inovações e nos tradicionais pacotes da ‘Revolução Verde’, 

substituindo-os por novos enfoques metodológicos e outro paradigma tecnológico” 

(BRASIL/PNATER, 2007, p. 5), e a nova ATER baseada na Agroecologia visa o 

desenvolvimento rural sustentável.  

Vale destacar, que os debates da época relacionados à sustentabilidade e ao 

desenvolvimento rural influenciaram no processo de elaboração da Política. Conforme 

afirma Silva Filho (2010, p. 63) a PNATER em sua proposta central incorporou “o respeito à 

pluralidade e às atividades regionais econômicas, étnicas, culturais e ambientais do país e 

há um destaque para a busca da inclusão social no seio da população rural brasileira”.  



 
 
 
 
 
 

                 

Nesse sentido, Caporal (2006) certifica que a PNATER abraça os princípios da 

agroecologia e suas bases epistemológicas para instituir táticas de desenvolvimento rural 

sustentável, que sejam opostas as ações extensionistas implementadas nos anos anteriores 

a política, desta forma, a referida política requer uma extensão rural agroecológica, ou seja, 

uma extensão rural que tem como objetivo alcançar um modelo de desenvolvimento 

socialmente equitativo e ambientalmente sustentável. 

Neste contexto, percebe-se que a PNATER atinge o público da agricultura 

familiar, considerando a sua diversidade e as desigualdades, abrangendo a questão da 

sustentabilidade, da participação da população com mais democracia e o acesso dessa 

população a políticas públicas que desenvolve o meio rural de forma sustentável o conjunto 

de princípios estabelecidos na Política vem configurando um novo cenário educacional no 

meio rural, em virtude da socialização dos conceitos e da implantação de uma nova prática 

extensionista decorrente da formação dos profissionais em serviços, em parceria com as 

organizações de formação (BRASIL/MDA, 2004). 

 Para Caporal (2008) é notável que as reflexões sobre os conteúdos da PNATER 

respondem aos anseios dos agricultores familiares. E, mais que isso, a política reorienta a 

prática da Extensão Rural com base em recomendações postuladas, no Brasil, desde a 

década de 1960 e incorporadas na maior parte das posições e análises críticas ao 

extensionismo brasileiro. Ainda nesta perspectiva, a PNATER vem desenvolvendo um 

importante e crescente papel como âncora para o acesso a outras políticas designadas ao 

fortalecimento da agricultura familiar. Assim como diferentes programas, é notório que o 

processo de recuperação das atividades de assistência técnica e extensão rural no Brasil 

tem sido essencial para que mais agricultores familiares consigam este acesso (CAPORAL 

2008). 

É necessário estimular à inclusão social do agricultor familiar no âmbito social, 

acompanhar o resultado de um processo de construção da cidadania, capaz de recuperar a 

dignidade das pessoas e conseguir acesso a emprego e renda, a moradia decente, aos 

serviços essenciais como educação e saúde, promovendo a cidadania e a inclusão social. 

Pettan (2010) na sua pesquisa considera que a categoria mais beneficiada com 

os serviços de assistência técnica e extensão rural foram os agricultores familiares, neste 

sentido, nota-se então a grande prioridade em atender essa classe, tendo em vista os 

anseios que são postos pelas entidades estatais. 

Desta forma, entende-se que são desenvolvidas ações pautadas na valorização 

de fortalecimento da agricultura familiar, visando sua emancipação e promoção dos próprios 



 
 
 
 
 
 

                 

meios de subsistência, é preciso apoiar as organizações dos agricultores familiares, assim 

como as cooperativas e redes de comercialização. 

É perceptível o valor da PNATER para o fortalecimento e valorização da 

agricultura familiar, isso se dá pelo fato do Estado estar implementando ações que visem à 

qualidade de vida da população rural, baseando-se na capacitação e estratégias que dêem 

à agricultura familiar condições de promover a própria subsistência. Há de se pensar 

também nos desafios e possibilidades que a Política sofreu no que tange a sua 

consolidação perante a sociedade (ASBRAER, 2011). 

 

4 COMPREENDENDO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PNATER 

 

Este capítulo abordará as discussões acerca do papel do Estado durante o 

processo de implementação e desenvolvimento da PNATER, é traçado um breve contexto 

histórico do Estado, compreendo o contexto em que o mesmo surge, fazendo a análise 

sucinta de suas atribuições perante a sociedade. Posteriormente tratará dos desafios e 

avanços da referida Política no seu processo de implementação, buscando promover a 

relação entre a agricultura familiar. 

 

4.1 Papel do Estado 

 

É sabido que hoje o Estado é o principal garantidor de acesso às políticas 

públicas para os trabalhadores rurais, neste sentido, para que haja uma política mais ampla 

e consequentemente o aprimoramento da qualidade vida dos agricultores familiares, é 

necessário que o Estado assuma uma postura além de promovedor do acesso à política, é 

preciso que seja assumido o papel de garantidor de direitos assegurando o êxito nos 

resultados almejados pela PNATER (CAPORAL, 2007). 

No processo de implantação da PNATER e consolidação de políticas públicas, o 

Estado procurou responder aos anseios da agricultura familiar, assim como dos movimentos 

populares que estavam inseridos na luta por melhoria da qualidade de vida no campo, 

crédito rural e ações que promovessem o acesso às políticas públicas. O governo optou por 

implantar uma política ampla que em seu contexto se caracterizou como eficaz 

(BRASIL/PNATER 2007). 

No que se refere à Política Nacional de Ater, no âmbito federal, sua 

implementação foi articulada com as orientações derivadas do Conselho Nacional de 



 
 
 
 
 
 

                 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), este por sua vez instituiu o Comitê de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem as seguintes atribuições federais: apoiar a 

implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Pronater, 

formular e propor diretrizes nacionais para a Assistência Técnica e Extensão Rural, com o 

objetivo de implementação da Política Nacional de Ater – Pnater, dentre outros 

Segundo a PNATER (2007), a gestão da PNATER em âmbito estadual é 

caracterizada pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de Ater. Cabe 

também salientar que uma das principais características da gestão estadual é a promoção 

da articulação com as instituições governamentais e não governamentais, buscando integrar 

as atividades de Ater com programas e projetos de outras esferas governamentais. Cabe 

em âmbito municipal a articulação com os agricultores familiares, esta tem maior capacidade 

de verificar as necessidades e, consequentemente, os avanços realizados em decorrência 

da implementação da PNATER. 

 

4.2 Desafios e Avanços 

 

Caporal (2005) assegura que o desafio primordial caracteriza-se pelas 

estratégias e ações que são elaboradas e desenvolvidas previamente e repassadas aos 

entes federais, estaduais e municipais. Para que haja êxito neste processo, é preciso que as 

estratégias e ações sejam adequadas à realidade, em contrapartida nota-se que neste caso, 

a realidade que se adéqua às condições impostas, especialmente as políticas em âmbito 

federal, que quando não são repensadas podem constituir-se num serio obstáculo que 

preconiza tanto a PNATER como a sustentabilidade nas atividades agropecuárias que 

posteriormente serão repassadas aos demais entes. 

Outro impasse é que as ações desenvolvidas pela PNATER precisam ser 

acompanhadas da participação social, como apoio às estruturas, monitoramento e avaliação 

dos resultados da prestação de serviços de ATER, através da incorporação de indicadores 

de resultados na avaliação das ações e dos extensionistas, assim, a formação dos 

extencionistas requer ações associadas com universidades para formação de profissionais 

com perfil ajustado à realidade, adequando agricultura familiar às novas tecnologias 

vigentes, promovendo a comunicação facilitadora, para que a informação chegue aos 

extensionistas e agricultores em tempo ágil, promovendo também a inclusão digital dos 

mesmos (ASBRAER, 2011). Vale salientar que a participação social é essencial no processo 

de construção e desenvolvimento das ações propostas pela PNATER.  



 
 
 
 
 
 

                 

Destacam-se ainda como aspecto desafiador as formas de acompanhamento e 

avaliação dos serviços ofertados pela Política, pois nesta perspectiva, há uma fragilidade no 

que diz respeito o processo de avaliação dos técnicos que estão em campo, resultando em 

intervenções pontuais e centralizadas. (CAPORAL e RAMOS 2006). Assim, é necessário 

promover a formação dos profissionais de ATER visando ampliar olhares para as pessoas e 

não para as coisas materiais, por isso que se torna de extrema importância propor um novo 

profissionalismo, baseado essencialmente em desejos e anseios dos indivíduos e grupos 

assistidos.  

São notórios alguns avanços, a ASBRAER (2011) considera como melhoria a 

promoção da capacitação e coordenação de um sistema que congrega mais de 1,2 mil 

entidades que atuam em ATER em todo o Brasil, bem como a expansão da participação nas 

unidades de gestão e sistematização dos resultados de sua ação, analisando e expondo os 

resultados obtidos, procurando fundamentar metodologicamente, evidenciando os impactos 

da ATER na geração de emprego, assim como também, a arrecadação do estado. 

Ainda desta forma, Caporal (2005) afirma que se podem considerar alguns 

avanços relevantes, dentre eles os indicadores sociais que se caracterizam na melhoria da 

alimentação das famílias, participação dos demais membros da família, melhoria do acesso 

aos sistemas de saúde, previdência, assistência e habitação, assim como também os 

indicadores econômicos que se caracterizam na melhoria de renda, e qualificação do 

acesso aos mercados, diversidade e estabilidade de produção. 

Neste sentido, a promoção dos avanços explicitados a seguir é essencial para a 

qualificação dos serviços ofertados. Desenvolver a participação social é estar preparado 

para lidar com a diversidade de interesses e resultar no bem comum para a população, 

indicando resultados favoráveis para qualidade de vida, adequando agricultura familiar às 

novas tecnologias em prol da melhor comunicação entre comunidade e entidade. 

Contudo, Caporal e Ramos (2006) consideram outro grande progresso da 

PNATER no que diz respeito à capacitação de seus recursos humanos, capacitação esta 

pautada nos aspectos da Agroecologia e nas Metodologias Participativas, assim como 

também outras bases conceituais que envolvem intimamente a PNATER e que são 

essenciais para a qualificação do seu desenvolvimento e melhoria dos serviços ofertados. 

Dentre essas melhorias pode-se considerar a maior visibilidade da política 

socioeconômica da agricultura familiar, rompendo com a idéia de falta de conhecimento para 

trabalhar a diversidade que a agricultura familiar agrega; aumento pela demanda dos 

serviços de ATER, desenvolvendo a participação direta das mulheres e dos jovens;  



 
 
 
 
 
 

                 

Sob essa ótica, portanto, são totalmente perceptíveis os avanços que a PNATER 

proporcionou para a agricultura familiar, avanços estes que fazem com que a referida 

política assuma total relevância no que diz respeito à promoção da qualidade e eficiência 

dos serviços ofertados em prol da qualidade de vida do agricultor familiar.  Assim, conclui-se 

que a PNATER, atualmente é considerável porta de entrada para o desenvolvimento rural 

sustentável e da inclusão social da classe que historicamente fora excluída e hoje assume 

total importância no contexto social e econômico, a classe dos agricultores familiares.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir das reflexões abordadas neste trabalho, conclui-se, que a PNATER tem 

constituído um relevante significado para a agricultura familiar, pois tem melhorado a 

qualidade de vida do agricultor familiar a partir da implementação dos programas, serviços e 

projetos ofertados, além de incluir a questão da sustentabilidade nas dimensões econômica, 

social e ambiental, propiciando o acesso às demais políticas públicas, assim como 

estimulando a participação social das famílias, resultando desta forma, na promoção do 

desenvolvimento rural sustentável.  

Observou-se ainda que desde o surgimento da agricultura familiar houve 

grandes impasses que resultaram na dificuldade de consolidação e reconhecimento da 

mesma perante a sociedade, mantinha-se sempre aquém dos planejamentos e propostas 

ofertadas pelo Estado, fazia-se necessário desenvolver uma estratégia que atendesse aos 

anseios dessa classe, no entanto, as estratégias primordialmente desenvolvidas tinham 

caráter difusionista, fora então que, a partir dos resultados negativos da Revolução Verde 

que essas ações passaram a serem repensadas, onde almejava-se um novo modelo de 

extensão rural, pautadas na ideia desenvolvimentista e sustentável, consolidados na 

PNATER.  

Deste modo, a Política assume grande importância para agricultura familiar, pois 

ao longo de sua implementação esta passa a ser mais valorizada, os serviços voltaram-se 

para atender os pequenos produtores rurais e suas famílias, quilombolas, ribeirinhos, os 

moradores que vivem entorno de barragens, e os demais públicos que necessitam ser 

assistidos por políticas públicas, culminando num processo emancipatório para a agricultura 

familiar.  

Esse processo emancipatório vem sendo cada vez mais fortalecido pelo Estado, 

o mesmo pretende atender de forma expressiva os anseios impostos pela classe 

beneficiada, em prol de obter a efetividade e satisfação desta classe. O fortalecimento dar-



 
 
 
 
 
 

                 

se através de ações desenvolvimentistas, sustentáveis e inovadoras que asseguram a 

qualidade de vida do homem no campo, além de haver a articulação com as demais 

políticas publicas.  

Nesta perspectiva, apesar dos desafios impostos no qual tange o caráter de 

propor inovações e ampliação de olhares por parte dos extensionistas, dentre outros demais 

desafios, as possibilidades de crescimento são relevantes, pois a referida Política tem em 

vista o desenvolvimento rural sustentável e da inclusão social da classe que historicamente 

fora excluída e hoje assume total importância no contexto social e econômico, a classe dos 

agricultores familiares. É neste contexto que o Estado assume grande missão de consolidar 

e garantir efetivamente os avanços contínuos da PNATER. 

Portanto, conclui-se que essa Política tem grande significância tanto por parte de 

resposta do Estado aos anseios da classe, quanto para os agricultores familiares que são 

beneficiados diretamente através de ações previamente analisadas e elaboradas, 

culminando num processo de emancipação do sujeito que abrange as necessidades postas 

e resultam na qualidade de vida do agricultor familiar. 
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