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RESUMO 

 

 

A Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, instituiu a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Pnater e o 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar 
e na Reforma Agrária – Pronater, estabelecendo, como um dos objetivos da referida 
política, o apoio à formação de agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
Ater. Para a consecução dos princípios da Pnater e para a construção de um modelo 
de desenvolvimento rural sustentável, a formação do extensionista é de fundamental 
importância, devendo-se estar afastada da orientação produtivista e das práticas 
difusionistas. Os agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural necessitam de 
uma formação inicial e continuada que subsidie uma ação qualificada, baseada em 
um enfoque metodológico participativo e na socialização do conhecimento 
agroecológico. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos 
agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, no município de Paulo Afonso/BA, 
a partir da percepção destes em relação aos princípios e objetivos da Pnater. Os 
procedimentos metodológicos utilizados para a construção do trabalho foram a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, com a aplicação de questionários a 
agentes de Ater vinculados à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura 
Municipal de Paulo Afonso/BA. Os resultados demonstram que, na visão dos 
agentes de Ater, a Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de 
Paulo Afonso/BA possui um modelo misto de Extensão Rural, destacando-se o 
modelo de extensão como participação. Conclui-se que, conforme a percepção dos 
extensionistas, a Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de 
Paulo Afonso/BA encontra-se em um grau moderadamente alinhado à Pnater e que 
há a necessidade de implementação de um programa contínuo de capacitação para 
os agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural. 
 
 
Palavras-chave: Assistência Técnica. Extensão Rural. Perfil dos extensionistas. 
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ABSTRACT 

 

 

Law 12,188, of January 11, 2010, established the National Policy for Technical 
Assistance and Rural Extension for Family Agriculture and Agrarian Reform – Pnater 
and the National Program of Technical Assistance and Rural Extension in Family 
Agriculture and Agrarian Reform – Pronater, establishing, as one of the objectives of 
the said policy, the support for the training of agents of Technical Assistance and 
Rural Extension – Ater. In order to achieve the principles of the Pnater and for the 
construction of a sustainable rural development model, the extensionist's training is 
of fundamental importance and should be kept away from the productivist orientation 
and diffusionist practices. The Technical Assistance and Rural Extension agents 
need an initial and continuous training that subsidizes a qualified action, based on a 
participative methodological approach and the socialization of agroecological 
knowledge. In this sense, this work has as objective to analyze the profile of agents 
of Technical Assistance and Rural Extension, in Paulo Afonso/BA, from the 
perception of these in relation to the principles and objectives of Pnater. The 
methodological procedures used for the construction of the work were the 
bibliographical research and the field research, with the application of questionnaires 
to Ater agents linked to the Secretariat of Agriculture and Aquaculture of the Paulo 
Afonso/BA City Hall. The results demonstrate that, in the view of Ater agents, the 
Secretariat of Agriculture and Aquaculture of the Paulo Afonso/BA City Hall has a 
mixed model of Rural Extension, highlighting the extension model as participation. It 
is concluded that, according to the perception of the extension agents, the 
Secretariat of Agriculture and Aquaculture of the Paulo Afonso/BA City Hall is in a 
degree moderately aligned to Pnater and that there is a need to implement a 
continuous training program for the Technical Assistance and Rural Extension 
agents. 
 
 
Keywords: Technical Assistance. Rural Extension. Extensioners profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Extensão Rural no Brasil passou por diversas fases de reorganização de 

suas metas e finalidades, motivada pela evolução econômica, política, social e 

cultural e pela necessidade de implementação de políticas públicas para atender às 

demandas do meio rural. Nesta esteira, Barros (2016, p. 50), afirma que, enquanto 

prática educativa, a Extensão Rural “apresentou características diversas ao longo da 

história da humanidade, com papéis determinados pelo modo de produção e 

desenvolvimento das forças produtivas [...]”. 

Em 2003, após um período de inexistência de políticas públicas consistentes 

para a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária 

(Pnater) surge para realizar a transição para a agricultura de base ecológica e 

atender às novas demandas da sociedade por um modelo produtivo pautado no 

desenvolvimento sustentável1 (LIMA et al., 2017). 

A Pnater, tendo como suporte os princípios do desenvolvimento sustentável, 

propôs mudanças na Assistência Técnica e Extensão Rural brasileira, buscando 

romper com o difusionismo e com as práticas tecnicistas. Pautou suas orientações 

na agricultura de base ecológica, na perspectiva do uso racional dos recursos e da 

preservação ambiental, bem como na ação qualificada de agentes extensionistas 

(CAPORAL, 2009). 

Dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural passou a ser exigido 

um novo perfil, para que atuem como facilitadores das ações e serviços de Ater, 

baseando-se em técnicas que fomentem a participação e o diálogo com o agricultor 

(BRASIL, 2010).  

Para que a Pnater seja plenamente efetivada, os agentes extensionistas 

devem ter suporte institucional e se apropriar do conteúdo da política, qualificando a 

sua prática. As organizações governamentais e não governamentais de Extensão 

Rural assumem papel importante neste processo, na medida em que, observando a 

proposta da Pnater, passem a disponibilizar recursos e condições aos agentes de 

                                                           
1 Para a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMDA), da 
Organização das Nações Unidas (ONU), o desenvolvimento sustentável é “o 
desenvolvimento que atende às necessidade do presente, sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”. 
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Extensão Rural; monitorem as ações de Ater e socializem experiências bem 

sucedidas (BRASIL, 2010). 

Neste contexto, partiu-se da hipótese que a atuação dos agentes 

extensionistas, em Paulo Afonso, está em consonância com a Extensão Rural 

comprometida com os ideais do desenvolvimento sustentável, alinhada à Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária. 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, além da introdução. O 

segundo capítulo, denominado “Referencial Teórico”, apresenta os principais 

conceitos norteadores da temática em discussão. Está dividido em três partes: a 

primeira corresponde ao “Breve histórico do extensionismo no Brasil”, onde se expõe 

a cronologia da Extensão Rural em nosso país, a partir dos seus principais marcos 

históricos, e se discute os modelos de Assistência Técnica e Extensão Rural; a 

segunda trata da “Lei 12.188: A construção da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural e seus desafios”, destinada a contextualizar a 

institucionalização da Lei de Ater, apresentando seus princípios, objetivos e os 

entraves a sua efetiva implementação; e a terceira aborda “O novo perfil do agente 

de Assistência Técnica e Extensão Rural”, voltada para a reflexão sobre a prática 

dos extensionistas e sobre sua formação.   

No terceiro capítulo, dá-se destaque ao objetivo geral e aos objetivos 

específicos que conduziram o desenvolvimento da pesquisa. 

O quarto capítulo, denominado “Procedimentos Metodológicos”, pormenoriza 

o percurso metodológico adotado para o levantamento e análise dos dados 

coletados, abordando os aspectos éticos gerais, a área de estudo, a composição da 

amostra, o instrumento de coleta de dados e análise estatística empreendida. 

No quinto capítulo, intitulado “Resultados e Discussões”, são analisados os 

dados obtidos com a aplicação dos questionários. É realizado um levantamento 

sobre o perfil dos agentes de Ater participantes da pesquisa e a descrição da 

percepção destes sobre seu alinhamento aos princípios da Pnater e sobre o 

alinhamento da Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de 

Paulo Afonso/BA à referida política e aos modelos de Extensão Rural, tendo como 

referência a classificação elaborada por Castro (2003).  

Já no sexto e último capítulo, denominado “Conclusão”, são apresentadas as 

conclusões da pesquisa e algumas recomendações. 
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Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho tem por finalidade analisar o 

perfil dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, no município de Paulo 

Afonso/BA, a partir da percepção destes em relação aos princípios e objetivos da 

Pnater, apontando a proposta de Assistência Técnica e Extensão Rural 

implementada na referida localidade e indicando medidas e instrumentos para a 

qualificação dos agentes de Ater. Assim, pretende-se contribuir para o alinhamento 

das ações formativas dos extensionistas de Paulo Afonso com as diretrizes 

preconizadas pela Pnater. 

Com vistas à consecução dos objetivos propostos, foi realizado um estudo 

exploratório, utilizando técnicas qualitativas (análise interpretativa de conteúdo 

bibliográfico e documental e assimilação do posicionamento dos participantes) e 

quantitativas (aplicação de questionários a agentes extensionistas e sistematização 

dos dados). Os agentes extensionistas que participaram da pesquisa são vinculados 

à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo 

Afonso/BA. 

Face ao exposto, ao se analisar o perfil dos agentes de Assistência Técnica e 

Extensão Rural no município de Paulo Afonso/BA, pretende-se criar condições para 

o estabelecimento de parâmetros comparativos com outras localidades e para a 

formulação de estratégias e ações de intervenção que promovam a formação 

continuada dos agentes de Ater de Paulo Afonso/BA, observando-se as diretrizes 

preconizadas pela Pnater. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Nesta seção, aborda-se o panorama conceitual que permeia as discussões 

acerca da temática da pesquisa. 

 

 

2.1 Breve histórico do extensionismo no Brasil 

 

 

O extensionismo, no Brasil, surgiu sob o comando do capital e sob forte 

influência norte-americana (CAPORAL, 1991). Ressalta-se que, em termos de 

institucionalização, a legislação brasileira trata do tema desde o século XIX. 

Tendo por base as referências legais, no século XIX, identifica-se a criação de 

quatro institutos imperiais de agricultura que estavam voltados, entre outras coisas, 

para a pesquisa e o ensino agropecuário. Eram eles: o Imperial Instituto Baiano de 

Agricultura; Imperial Instituto Pernambucano de Agricultura; Imperial Instituto de 

Agricultura Sergipano e Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (PEIXOTO, 

2008). 

Em 1906, através do Decreto nº 1.606, houve a recriação do Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Commercio. Já o Decreto nº 8.319, de 20 de 

outubro de 1910, tratou da regulamentação do ensino agronômico, nos níveis 

básico, médio e superior. Como marco histórico, a Semana do Fazendeiro, realizada 

em 1929, é citada como a primeira ação institucionalizada de Extensão Rural em 

nosso país (PEIXOTO, 2008). 

Através do Decreto-Lei nº 7.449, de 1945, o Estado buscou dispor sobre a 

organização da vida rural, a partir da instituição de uma associação rural em cada 

município. Cada estado possuiria, por sua vez, uma sociedade rural, resultante da 

organização das associações rurais municipais. Já da reunião das sociedades 

rurais, resultaria a União Rural Brasileira (PETTAN, 2010). 

Segundo Caporal (1991), na década de 1950, a Extensão Rural era tida como 

instrumento para educar o homem do campo. Até a década de 1960, e com a 

influência da Associação Internacional Americana para o Desenvolvimento Social e 

Econômico (AIA), é que ocorre a institucionalização efetiva do serviço de Assistência 
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Técnica e Extensão Rural no Brasil, com a criação, em nível estadual, das 

Associações de Crédito e Assistência Rural (Acar), coordenadas pela Associação 

Brasileira de Crédito e Assistência Rural (Abcar). 

Segundo Peixoto (2008, p. 18), as Acars consistiam em “entidades civis, sem 

fins lucrativos, que prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos 

técnicos para obtenção de crédito junto aos agentes financeiros”. Para Caporal 

(1991), a finalidade da Acar era estabelecer um programa de assistência técnica e 

financeira que possibilitasse a intensificação da produção agropecuária e a melhoria 

das condições econômicas e sociais na vida rural. 

A primeira Acar foi instituída em Minas Gerais, no ano de 1948. Da união das 

Acars e da Abcar, resultou o Sistema Brasileiro de Extensão Rural (Siber). Com a 

Lei nº 2.613/55, foi instituído o Serviço Social Rural (SSR), cuja função era, 

essencialmente, prestar serviços sociais no meio rural. Este serviço e outros órgãos 

foram incorporados pela Superintendência de Política Agrária (Supra), criada pela 

Lei Delegada nº 11, de 1962 (PEIXOTO, 2008).  

Importante frisar que, em 1996, o Governo Federal criou o Programa Nacional 

do Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

Em meio a esse cenário, a intervenção estatal nas atividades de extensão foi 

consolidada com a criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMBRATER), em 1975.  

No Brasil, segundo classificação de Rodrigues (1997 apud PAIVA, 2012, p. 

11), a ação extensionista vivenciou três períodos distintos, a saber: o “Humanismo 

Assistencialista”, o “Difusionismo Produtivista” e o “Humanismo Crítico”. 

No período compreendido entre 1948 a 1962, prevalece o “Humanismo 

Assistencialista”, voltado para os agricultores, jovens do campo e donas de casa e 

com o objetivo de auxiliá-los na melhoria da qualidade de vida e de seu bem estar.  

De 1963 a 1984, com o “Difusionismo Produtivista”, tem-se a fase de 

abundância do crédito rural, com a Extensão Rural voltada para a política de 

acumulação do capital no campo. Sobre este período, Bonnal e Kato (2011, p. 62) 

afirmam que: 

 

Até a década de 1990 não havia políticas diferenciadas e com 
abrangência nacional que levassem em conta uma perspectiva 
ampliada do meio rural e dos segmentos sociais que o integram. 
Tradicionalmente, as políticas para o meio rural eram coincidentes 
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com objetivos setoriais, pautando-se em instrumentos de crédito 
agrícola indiferenciado ou com mecanismos para manutenção dos 
preços dos produtos agrícolas e, portanto, do setor agrário brasileiro. 

 

Já a fase do Humanismo Crítico, de 1885 a 1989, caracteriza-se pela 

finalidade de promover o desenvolvimento do agricultor, a partir da problematização 

da sua realidade. 

Em que pese a dificuldade de conceituação do termo Extensão Rural, Peixoto 

(2008) apresenta três formas para o seu entendimento, a saber: como processo; 

como instituição e como política. 

Conforme Peixoto (2008, p. 07), a Extensão Rural, enquanto processo, difere-

se da assistência técnica, uma vez que esta não se propõe a capacitar o produtor 

rural, tendo como objetivo solucionar problemas específicos. Em sentido amplo, 

como processo, a Extensão Rural compreenderia um processo educativo de 

comunicação de conhecimentos técnicos ou não. 

Como instituição ou organização, a Extensão Rural é entendida com “[...] a 

instituição, entidade ou organização pública prestadora de serviços de Ater nos 

estados [...]” (PEIXOTO, 2008, p. 07). 

Já ao ser entendida como uma política pública, abrange as “[...] políticas de 

extensão rural, traçadas pelos governos (federal, estaduais ou municipais) ao longo 

do tempo, através de dispositivos legais ou programáticos, mas que podem ser 

executadas por organizações públicas e/ou privadas [...]” (PEIXOTO, 2008, p. 07). 

Por outro lado, de acordo com a classificação de Castro (2003), a Extensão 

Rural pode ser classificada como participação, serviço ou intervenção. 

Na extensão como participação, o conhecimento é visto como livre e 

acessível e a fonte atua como uma mediadora. Os receptores, com autonomia e 

discernimento, comunicam experiências de interesse mútuo. 

Como serviço, o receptor busca respostas para os seus problemas e a fonte é 

aquela que detém os conhecimentos específicos. Já a extensão com intervenção, a 

fonte convence os receptores a aderir às técnicas que julga mais adequada. 
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2.2 Lei 12.188: A construção da Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural e seus desafios 

 

 

Instituída pelo Governo Federal, a Pnater foi orientada pelo Programa 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater) e construída de modo 

coletivo, a partir das discussões entre os diversos segmentos interessados, como as 

organizações governamentais e não governamentais de Ater e a sociedade civil 

organizada. Culminou na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, denominada como 

Lei de Ater. 

 

A retomada da contribuição do governo federal à assistência técnica 
e extensão rural mostrou-se intimamente vinculada à 
institucionalização da política de desenvolvimento rural e de 
fortalecimento da agricultura familiar. Respondendo à demanda de 
movimentos sociais, estabeleceu-se um compromisso de apoio, com 
renovação das concepções e do formato institucional da atuação 
governamental nessa área. Com base em proposta de renovação 
construída participativamente, estabeleceu-se a Política Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater), lançada em 2004. 
Desde então, observa-se um esforço pela materialização dessa 
proposta, que vem sendo acompanhado por intensas disputas em 
torno da concepção de Ater e de seu formato institucional. (DIESEL 
et al., 2015, p. 108) 

 

A Pnater surge como resposta aos anseios sociais, trazendo recomendações 

e uma mudança na forma de orientar o enfoque da Extensão Rural brasileira, 

voltando o olhar para as reais necessidades do homem do campo e de sua família. 

A produção agrícola passa a ser desenvolvida na perspectiva do uso racional dos 

recursos, da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 

2010). No entanto, Barros (2016, p. 22) adverte que: 

 

[...] por ser baseada em princípios contrários a extensão 
convencional esta política enfrenta, ainda hoje, vários desafios em 
sua implementação, dentre os quais se destacam a formação dos 
extensionistas, o estabelecimento de um novo profissionalismo, 
gestão condizente com a política, dificuldades institucionais, entre 
outros. 
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A referida Lei, em seu art. 3º, elenca os princípios que nortearão a Pnater, a 

saber: 

 

Art. 3º  São princípios da Pnater:  
I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização 
adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio 
ambiente;  
II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência 
técnica e extensão rural;  
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque 
multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção 
da cidadania e a democratização da gestão da política pública;  
IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como 
enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de 
produção sustentáveis;  
V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e  
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e 

nutricional.  
 

Com a Pnater, a orientação é que o planejamento das ações extensionistas 

seja participativo, prezando-se pelo diálogo com a população rural, sob uma 

perspectiva multidisciplinar e construtivista. Segundo Paiva (2012, p. 16), cabe ao 

agente de Ater “agir de forma dialógica com o agricultor, unindo conhecimentos que 

resultarão em práticas sustentáveis [...]”. 

Deve-se garantir a gratuidade e a acessibilidade aos serviços de Ater, a fim 

de promover o desenvolvimento territorial e a melhoria da qualidade de vida no 

campo. 

 

[...] Dentre estes outros pilares fundamentais que sustentam a 
Política de Ater, destaca-se o respeito à pluralidade e às 
diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e ambientais do 
país, o que implica na necessidade de incluir enfoques de gênero, de 
geração, de raça e de etnia nas orientações de projetos e programas. 
Sobretudo, cabe enfatizar que a busca da inclusão social da 
população rural brasileira mais pobre será elemento central de todas 
as ações orientadas pela Política Nacional de Ater. (BRASIL, 2004, 
p. 04) 

 

No que diz respeito aos objetivos da Pnater, a Lei 12.118/10, em seu art. 4º, 

fixa que: 
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Art. 4º  São objetivos da Pnater:  
I - promover o desenvolvimento rural sustentável;  
II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e 
vocações regionais 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, 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;  
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; e  
XII - contribuir para a expansão do aprendizado e da qualificação 
profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade 
do meio rural brasileiro. 

 

Entre as metas da Política Nacional de Ater está o fortalecimento da 

agricultura familiar no território nacional e a consolidação das estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável, fomentando-se a produção de tecnologias e de 

conhecimentos baseados nos princípios da agroecologia e a geração de renda. As 

mudanças implementadas pela nova política também trouxeram demandas de 

formação, inicial e continuada, e de atuação atribuídas aos agentes extensionistas 

(BRASIL, 2004).  

 

[...] a Formação de Extensionistas não pode parar na Formação 
Inicial. Uma boa entidade de Ater precisa manter um programa 
continuado de qualificação profissional em serviço, que contribua 
para a permanente atualização sobre políticas públicas e situações 
conjunturais que implicam no desenvolvimento rural, como, também, 
nas questões técnicas fundamentais para o exercício da ação 
extensionista – em determinada área/setor – com suas 
características agroecossistêmicas e diversidade de valores culturais 
e visões de mundo com que o extensionista precisa interagir. Não 
menos importante, é a necessidade de permanente qualificação 
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exigida pelas mudanças rápidas que ocorrem na nossa época, assim 
como pelos novos e permanentes desafios do imperativo sócio-
ambiental do desenvolvimento sustentável, que todos buscamos. 
(CAPORAL, 2009, p. 14-15) 

 

Reconhece-se a importância da Assistência Técnica e Extensão Rural no 

processo de comunicação de novas tecnologias e de conhecimentos indispensáveis 

ao desenvolvimento rural (PEIXOTO, 2008). No entanto, percebe-se que ainda 

vigoram em nosso país práticas tecnicistas, características da Revolução Verde, que 

precisam ser superadas.  

Silva e Caporal (2016), alertam que, para a consolidação da Ater no Brasil, 

alguns problemas precisam ser enfrentados. Neste sentido, com a nova abordagem 

de desenvolvimento rural e a exigência de um novo perfil profissional, a formação do 

agente extensionista pode ser apontada como um fator indispensável, por serem os 

extensionistas elementos essenciais para a efetivação da Pnater. 

 

 

2.3 O novo perfil do agente de Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

 

A formação de agentes de Ater revela-se de suma importância, sendo 

amparada por bases teóricas e normativas que acabam por implicar na efetivação e 

qualificação da Pnater. Além disso, “o novo contexto definido pela Pnater exige a 

qualificação dos profissionais das diversas áreas do conhecimento que vem atuando 

nos serviços de Ater [...]” (CAPORAL et al., 2009).  

Agentes extensionistas capacitados contribuirão para o enfrentamento das 

demandas atuais, fomentando o desenvolvimento rural sustentável e atuando como 

difusor de conhecimentos (KUMMER, 2007).  

Contrapondo-se à orientação produtivista, a nova política exige a estruturação 

das entidades de Ater e a adaptação do perfil dos agentes extensionistas. Conforme 

Paiva (2012, p. 15): 

 

[...] o extensionista do serviço público de assistência técnica e 
extensão rural, principal ator social responsável por esse serviço, 
desenvolveu seu trabalho acompanhando mudanças propostas por 
novos planos, programas e normas da instituição, geralmente 
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determinados pela necessidade de implementação de políticas 
públicas. 

 

Segundo Caporal (2009, p. 20-22), são elementos básicos do perfil dos 

extensionistas rurais: ter visão holística e sistêmica; ser articulador e conciliador; 

capacidade de liderança; demonstrar e praticar posturas participativas; capacidade 

para construir e sistematizar conhecimentos técnicos; capacidade de análise e 

síntese e ter aptidão para o planejamento e a ação planejada. 

 Em Paulo Afonso/BA, o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é 

prestado pela iniciativa governamental e não governamental. Segundo dados do 

IBGE 2010, o município possui uma população rural de 14.992 habitantes, além de 

reconhecida presença de povos e comunidades tradicionais, sendo imprescindível o 

desenvolvimento de políticas públicas que apoiem a agricultura familiar, incentive a 

emancipação econômica e social desta parcela da população e valorize os saberes 

empíricos. 

Neste contexto, o modo como os agentes extensionistas refletem sobre a sua 

atuação e a forma como fazem a leitura da realidade vivenciada, traz implicações 

diretas na efetivação dos novos métodos de Extensão Rural. É preciso que o agente 

de Ater detenha o conhecimento técnico e da realidade, para poder transformá-la 

com o auxílio efetivo da população (FREIRE, 1983).  

A prática do agente extensionista deve ser democrática e alinhada aos 

princípios e diretrizes da Pnater, envolvendo a capacidade de assessoramento da 

população rural; a construção do paradigma da sustentabilidade; o diálogo; a difusão 

de tecnologias, entre outros aspectos. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar o perfil dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, no 

município de Paulo Afonso/BA, a partir da percepção destes em relação aos 

princípios e objetivos da Pnater. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Apontar a proposta de Assistência Técnica e Extensão Rural implementada 

em Paulo Afonso/BA, identificando qual/quais modelo(s) de Extensão Rural é/são 

praticado(s); 

 

Indicar medidas e instrumentos para a qualificação de agentes de Ater. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Área de estudo 

 

 

A pesquisa foi realizada no município de Paulo Afonso/BA e os agentes de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, vinculados à Secretaria de Agricultura e 

Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA, foram recrutados para 

responder ao questionário, após anuência do órgão para a realização da pesquisa 

(ANEXO B). 

 

 

Figura 01 – Mapa de Paulo Afonso, BA, Brasil.

 

Fonte: Mapasblog (2014). 

 

 

4.2 Delineamento da pesquisa 

 

 

Foi realizado um estudo exploratório, no período de março a julho de 2018, 

utilizando técnicas qualitativas (análise interpretativa de conteúdo bibliográfico e 
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documental e assimilação do posicionamento dos participantes) e quantitativas 

(aplicação de questionários a agentes extensionistas e sistematização dos dados), 

com o objetivo de analisar o perfil dos agentes de Assistência Técnica e Extensão 

Rural no município de Paulo Afonso/BA. 

Os agentes extensionistas foram recrutados para responder ao questionário 

na Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo 

Afonso/BA. Após a concordância da participação no estudo, todos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

 

 

4.3 Composição da amostra 

 

 

Foram incluídos na pesquisa os agentes extensionistas que estavam 

inseridos no planejamento e na execução de ações de Ater no município de Paulo 

Afonso/BA, que assinaram o TCLE (APÊNDICE A) e devolveram o questionário. 

Foram excluídos os agentes extensionistas que atuam de modo voluntário na 

Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA. 

 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

 

Foram utilizados questionários autoaplicáveis (ANEXOS C e D), que foram 

encaminhados, via comunicação da pesquisadora (APÊNDICE B), para a Secretaria 

de Agricultura e Aquicultura de Paulo Afonso/BA, tendo como destinatários os 

agentes extensionistas vinculados ao órgão. 

No total, foram distribuídos 20 (vinte) questionários, conforme registrado em 

Ofício enviado à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de 

Paulo Afonso/BA (APÊNDICE B). Houve o retorno de 08 (oito) questionários, 

totalizando 40% da amostra total. 

Para diferenciá-los durante a exposição dos dados e a descrição de respostas 

das questões abertas, optou-se por nomear os participantes da pesquisa em 

sequência numérica. 
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Sobre a composição do questionário, Severino (2016, p. 134) afirma que: 

 

Podem ser questões fechadas ou questões abertas. No primeiro 
caso, as respostas serão escolhidas dentre as opções predefinidas 
pelo pesquisador; no segundo, o sujeito pode elaborar as respostas, 
como suas próprias palavras, a partir de sua elaboração pessoal. 

 

 

4.4.1 Questionário de Informações Gerais 
 

 

Para conferir maior significado e relevância ao trabalho e alcançar os 

objetivos da pesquisa, optou-se pela coleta de dados. A ida a campo justificou-se 

diante do interesse em conhecer mais profundamente as perspectivas dos agentes 

extensionistas que atuam no município de Paulo Afonso/BA, quanto ao alinhamento 

de sua atuação profissional às diretrizes da Pnater e seus conhecimentos a respeito 

da nova Extensão Rural. 

 

Uma pesquisa não pode se restringir à utilização de instrumentos 
apurados de coleta de informações. Para além das informações 
acumuladas, o processo de trabalho de campo nos leva, 
frequentemente, à reformulação de hipóteses ou, mesmo, do 
caminho da pesquisa. Enquanto construímos dados colhidos em 
interação e os articulamos a nossos pressupostos, exercitamos 
nossa capacidade de análise que nos acompanha em todas as fases. 
(MINAYO, 2016, p. 68) 

 

O instrumento escolhido para essa fase da investigação foi o questionário. 

Sua aplicação permitiu conhecer a visão dos indivíduos envolvidos diretamente com 

a questão. De acordo com Gil (2002, p. 114-115), essa técnica de interrogação pode 

ser entendida como “um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado”.  

Na presente pesquisa, foram utilizados dois tipos de questionários: 

Questionário de Informações Gerais (ANEXO C), com a finalidade de caracterizar os 

participantes do estudo em nível de dados pessoais e Questionário Temático 

(ANEXO D), visando identificar o alinhamento da prática profissional dos agentes de 

Ater à Pnater e sua perspectiva quanto ao alinhamento da Secretaria de Agricultura 
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e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA aos modelos de Extensão 

Rural e às diretrizes da política.  

A elaboração dos questionários teve como referência a pesquisa de 

Doutorado de Pettan (2010) e a pesquisa de Mestrado de Barros (2016) e são 

compostos por 35 questões, 33 fechadas e 02 abertas. Destas, 22 questões são 

apresentadas sob a forma de assertivas onde o respondente escolheu uma opção 

entre cinco elencadas: Discordo totalmente (DT); Discordo parcialmente (DP); Não 

tenho opinião formada sobre esse assunto (NO); Concordo parcialmente (CP) e 

Concordo totalmente (CT). A opção escolhida foi confrontada com os pesos da 

Escala de Likert (Tabela 01 e 02) para indicar o grau de alinhamento do perfil do 

agente extensionista e do órgão com a Pnater. 

Sobre a necessidade de adequação da linguagem do questionário, da 

quantidade e da ordem das perguntas, Andrade (2010, p. 136) faz a seguinte 

observação: 

 

A linguagem empregada deve ser a mais clara possível, com 
vocabulário adequado ao nível de escolaridade dos informantes. As 
perguntas não podem sugerir ou induzir as respostas nem ser 
redigidas nas formas afirmativas ou negativas, que levem à 
concordância, até pela lei do menor esforço. 

 

 

 4.4.2 Questionário Temático 
 

 

O Questionário Temático (ANEXO D) dividiu-se em três eixos: Eixo 1, 

referente à percepção e alinhamento dos extensionistas aos princípios da Pnater; 

Eixo 2, relativo à percepção dos extensionistas em relação ao alinhamento do órgão 

com a Pnater e o Eixo 3, referente à percepção dos extensionistas sobre o 

alinhamento do órgão aos modelos de Extensão Rural, conforme classificação de 

Castro (2013). 
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4.5 Aspectos éticos gerais 

 

 

A pesquisa observou as normas e diretrizes vigentes, especialmente a 

Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Visando a garantia da 

preservação dos dados obtidos, os pesquisadores envolvidos no estudo assinaram 

um Termo de Confidencialidade e Sigilo e comprometeram-se a zelar pela 

legitimidade das informações. 

Os dados dos participantes foram tornados anônimos. Foram obtidos Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A), explicitando-se, de 

modo claro e preciso, as informações mais importantes acerca do protocolo da 

pesquisa. A coleta dos dados ocorreu após a assinatura do TCLE. 

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf (ANEXO 

A), com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 

82459418.9.0000.5196. 

 

 

4.6 Análise estatística 

 

 

Foi construído um banco de dados com as informações obtidas, utilizando o 

programa Microsoft Excel versão 2007. Para análise estatística, utilizou-se o 

programa STATA 12.0. Foi realizada uma análise descritiva e calculadas as 

porcentagens das variáveis. Os resultados foram apresentados através de tabelas e 

quadros. 

 

 

4.6.1 Escala tipo Likert 
 

 

Segundo Brandalise e Bertolini (2013, p.12), a Escala de Likert requer que o 

respondente aponte seu “grau de concordância ou discordância com declarações 

relativas à atitude que está sendo medida”. Neste sentido, na pesquisa realizada, as 
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declarações de concordância receberam valores positivos ou altos e valores 

negativos ou baixos foram atribuídos à discordância (Tabela 01). 

Na pesquisa em tela, optou-se pela padronização dos pesos para as 

questões, como forma de facilitar a análise dos dados coletados. Foi adotada a 

forma de porcentagem para a apresentação dos resultados obtidos. 

Desta forma, quanto maior o nível de concordância, maior o alinhamento com 

a Pnater. 

 

Tabela 01 – Pesos da escala de Likert para as alternativas. 

PESOS ALTERNATIVAS 

1 Discordo totalmente (DT) 

2 Discordo parcialmente (DP) 

3 Não tenho opinião formada sobre esse assunto (NO) 

4 Concordo parcialmente (CP) 

5 Concordo totalmente (CT) 
Fonte: Barros (2016). 

 

Tabela 02 – Pesos na escala de Likert de acordo com o alinhamento. 

PESOS NA ESCALA DE LIKERT SIGNIFICADO 

1 Fortemente não alinhado 

2 Moderadamente não alinhado 

3 Sem alinhamento 

4 Moderadamente alinhado 

5 Fortemente alinhado 
Fonte: Barros (2016). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Perfil do extensionista 

 

 

As primeiras 11 (onze) questões compuseram o Questionário de Informações 

Gerais (ANEXO C), com a finalidade de propiciar um breve perfil dos agentes de 

Ater respondentes. 

Participaram da pesquisa 08 (oito) agentes de Assistência Técnica e 

Extensão Rural vinculados à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura 

Municipal de Paulo Afonso/BA, todos do sexo masculino, chamando atenção a 

ausência de mulheres na gestão e execução de atividades de Ater.  

No que se refere à faixa etária, os extensionistas possuem idades 

compreendidas entre 34 (trinta e quatro) e 54 (cinquenta e quatro) anos e a maior 

parte dos respondentes possui mais de uma década de atuação na Ater. 

Em relação à formação acadêmica, 75% possuem curso superior, entre eles 

os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária e 

Biologia. Já 25% possuem formação em nível técnico, sendo os cursos de 

Agropecuária e Meio Ambiente. Percebe-se que os cursos de formação estão 

alinhados às questões da área rural.  

Os agentes de Ater apresentam, em média, 12 (doze) anos de experiência 

profissional com atividades ligadas à Extensão Rural. Ressalta-se, neste ponto, que 

se nota uma renovação do quadro funcional da Secretaria de Agricultura e 

Aquicultura de Paulo Afonso/BA, uma vez que parte dos agentes compõe a equipe a 

menos de seis anos. 

O Quadro 01 resume o perfil dos participantes da pesquisa segundo o sexo, 

nível de formação educacional e tempo de trabalho com a Assistência Técnica e 

Extensão Rural. 
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Quadro 01 – Perfil dos participantes da pesquisa. 

Participante Nº SEXO NÍVEL DE FORMAÇÃO 
EDUCACIONAL 

TEMPO DE 
TRABALHO 
COM A Ater 

01 M Curso de nível Superior 18 anos 

02 M Curso de nível Médio - Técnico 04 anos 

03 M Curso de nível Superior Não respondeu 

04 M Curso de nível Superior 06 anos 

05 M Curso de nível Médio - Técnico 28 anos 

06 M Curso de nível Superior 15 anos 

07 M Curso de nível Superior e Curso de 
nível Médio - Técnico 

28 anos 

08 M 
Curso de nível Superior e Curso de 

nível Médio - Técnico 
02 anos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Ainda sobre a formação acadêmica, os resultados da pesquisa mostram que 

nenhum dos respondentes possui Mestrado e/ou Doutorado e que 50% possui 

Especialização, com cursos nas áreas de Aquicultura, Segurança do Trabalho e 

Gestão Ambiental e Recursos Hídricos. 

Metade dos respondentes também declarou participar de capacitações que 

abrangem as temáticas da Extensão Rural e áreas afins.  

O Quadro 02 apresenta os dados dos respondentes sobre a área e a forma 

de atuação profissional na Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura 

Municipal de Paulo Afonso/BA, para a prestação dos serviços de Ater. 

 

Quadro 02 – Área e forma de atuação profissional dos participantes da pesquisa. 

Participante Nº ÁREA DE ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

FORMA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

01 Execução Atendimento por projeto com público definido 

02 Execução 
Atendimento da demanda em assistência 

técnica 

03 Não respondeu Atendimento por projeto com público definido 

04 Execução 
Visitas técnicas periódicas e aleatórias nos 

diferentes bairros rurais 

05 Não respondeu 
Atendimento da demanda em assistência 

técnica 

06 Não respondeu Atendimento por projeto com público definido 

07 Direção/Gestão Atendimento por projeto com público definido 

08 Direção/Gestão 
Atendimento da demanda em assistência 

técnica /Visitas técnicas periódicas e aleatórias 
nos diferentes bairros rurais 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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5.2 Percepção e alinhamento dos extensionistas aos princípios da Pnater 

 

 

Para verificar o alinhamento dos agentes de Assistência Técnica e Extensão 

Rural vinculados à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de 

Paulo Afonso/BA aos princípios/eixos temáticos da Pnater, foram analisadas as 

percepções destes agentes em relação aos seguintes eixos: modernização da 

agricultura (questão 12); agricultura familiar (questão 13); público-compromisso 

(questão 14); desenvolvimento sustentável (questão 15); gestão social (questão 16); 

agroecologia (questão 17) e metodologia participativa (questão 18). 

As respostas obtidas estão contidas, em resultados percentuais, na Tabela 

03. 

 

Tabela 03 – Dados percentuais das respostas às afirmativas sobre o alinhamento dos 

extensionistas aos princípios da Pnater. 

Questão Afirmativa DT DP NO CP CT 

 

12 

A Extensão Rural, promotora da 
modernização da agricultura 
brasileira, contribuiu para o aumento 
da pobreza e da miséria no campo 
brasileiro, expulsando um grande 
número de agricultores familiares do 
campo. 

 

75% 

 

12,5% 

 

12,5% 

 

0% 

 

0% 

13 

A vocação da agricultura familiar é a 
produção de alimentos sendo 
fundamental o investimento e 
fortalecimento desta categoria. Este 
fortalecimento deve ser feito sob a 
ótica do desenvolvimento rural 
sustentável para a promoção da 
segurança e soberania alimentar. 

 

0% 

 

12,5% 0% 0% 87,5% 

14 

O público da extensão deve ser ligado 
à agricultura familiar: proprietários, 
trabalhadores, posseiros, extrativistas, 
parceiros, meeiros, arrendatários, 
agregados, colonos, rendeiros, 
ocupantes, acampados, pescadores 
artesanais, ribeirinhos, caiçaras; além 
de reforçar as ações afirmativas com 
a inclusão de índios, quilombolas, 
mulheres, jovens e idosos. 

12,5% 0% 12,5% 50% 25% 

15 

Os impactos ambientais e sociais 
provocados pelo atual modelo 
tecnológico da agricultura 
(agroquímicos e mecanização 

0% 
 

37,5% 

 

0% 
25% 37,5% 
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excessiva) indicam que a 
sustentabilidade só será alcançada a 
partir de uma nova agricultura 
baseada em princípios 
agroecológicos. 

  

 

16 

É papel do extensionista e da 
Extensão Rural contribuir para o 
estabelecimento de modos de gestão 
capazes de democratizar as decisões, 
contribuir para a construção da 
cidadania e facilitar o processo de 
controle social no planejamento, 
monitoramento e avaliação das 
atividades. 

 

0% 

 

12,5% 

 

25% 

 

12,5% 

 

50% 

 

 

17 

Agroecologia é um modelo de 
agricultura baseada na adoção de 
determinadas práticas culturais; na 
substituição dos insumos químicos 
pelos naturais e em tecnologias 
agrícolas pouco mecanizadas, 
objetivando ofertar produtos “limpos” 
ou ecológicos e de valor social por ser 
produzido por agricultores familiares. 
Esses agricultores devem ter 
garantida sua participação nos 
espaços de aprendizagem coletiva 
sobre a produção de base ecológica e 
nos espaços de mobilização regional 
para que os novos conhecimentos 
sejam socializados. 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

100% 

18 

A ação extensionista deve ser 
realizada a partir de uma abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar, 
estimulando a adoção de 
metodologias participativas e de um 
paradigma tecnológico baseado na 
Agroecologia. 

0% 0% 25% 37,5% 37,5% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados da Tabela 03, diante da afirmação de que, com 

a modernização da agricultura, a Extensão Rural contribuiu para o aumento da 

pobreza e da miséria no campo brasileiro, expulsando um grande número de 

agricultores familiares do campo (questão 12), 75% dos respondentes discordou 

totalmente, apontando um desconhecimento sobre as consequências do processo 

de modernização da agricultura e sobre as práticas difusionistas. 

O período da Revolução Verde, apesar de promover avanços na 

produtividade do campo para abastecer a indústria, provocou graves problemas de 

ordem ambiental, social e econômica. É sabido que “[...] a nova Ater nasce a partir 
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da análise crítica dos resultados negativos da Revolução Verde e dos problemas já 

evidenciados pelos estudos dos modelos convencionais de Ater baseados no 

difusionismo [...]” (BRASIL, 2004, p. 03). 

Na alternativa que trata da agricultura familiar (questão 13), 87,5% 

concordaram totalmente que a sua vocação é a produção de alimentos sendo 

fundamental o investimento e fortalecimento desta categoria. Tal fato indica um grau 

forte de alinhamento com a Pnater.  

Até a década de 1990, a agricultura familiar esteve esquecida pelo Estado. A 

partir deste período, e considerando as exigências pelo resgate de uma agricultura 

voltada para práticas mais sustentáveis, houve a construção de políticas públicas 

para abranger as novas demandas sociais no meio rural, como a agroecologia, o 

desenvolvimento territorial, o incentivo ao conhecimento local e à reforma agrária. 

Assim, a agricultura familiar passou a ser adotada como modelo estratégico 

de organização e modo de produção e a legislação pátria avançou com vistas a 

resguardá-la. Nas palavras de Caporal e Costabeber (2007, p. 279), “[...] o 

desenvolvimento rural brasileiro carece de uma vigorosa reforma da estrutura 

fundiária e de políticas consistentes de fortalecimento da Agricultura Familiar [...]”. 

Metade dos respondentes concordaram parcialmente que o público da 

extensão deve ser ligado à agricultura familiar (questão 14), abrangendo 

proprietários, trabalhadores, posseiros, extrativistas, parceiros, meeiros, 

arrendatários, agregados, colonos, rendeiros, ocupantes, acampados, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, caiçaras e que é preciso reforçar as ações afirmativas com a 

inclusão de índios, quilombolas, mulheres, jovens e idosos. 

O conhecimento do público-compromisso é essencial para que a ação 

extensionista atenda às demandas do meio rural de modo eficaz, promovendo a 

articulação das comunidades e fornecendo subsídios para a formulação de políticas 

públicas. 

Na questão que aponta que a sustentabilidade só será alcançada a partir de 

uma nova agricultura baseada em princípios agroecológicos (questão 15), 37,5% 

dos respondentes concordaram totalmente com o este entendimento, 25% 

concordaram parcialmente e 37,5% discordaram parcialmente. Este cenário aponta 

um grau de alinhamento moderado com a Pnater. 

Ressalta-se que a sustentabilidade ambiental, social e econômica deve 

objetivar a melhoria dos níveis de produção, reduzindo seus riscos; ser 
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economicamente viável, garantindo a autonomia e subsistência dos grupos 

envolvidos na produção; preservar a biodiversidade e ser construída coletivamente, 

preservando a cultura local. 

O desenvolvimento sustentável seria composto de três dimensões, a saber: 

ambiental, econômica e social. A primeira diz respeito à capacidade de resiliência 

dos ecossistemas frente ao modelo de produção adotado. A dimensão econômica 

engloba a ecoeficiência e a permanente busca pela inovação tecnológica, 

aprimorando-se o uso mais eficiente dos recursos naturais. Já a dimensão social 

ampara-se no desejo pela justiça social e por uma vida digna para todos 

(NASCIMENTO, 2012). 

Ao avaliarem a afirmação de que o papel do extensionista e da Extensão 

Rural é contribuir para o estabelecimento de modos de gestão capazes de 

democratizar as decisões, colaborando para a construção da cidadania e facilitando 

o processo de controle social no planejamento, monitoramento e avaliação das 

atividades (questão 16), 50% dos respondentes concordaram totalmente com a 

questão. Esse percentual indica um forte grau de alinhamento com a política. 

A Pnater reconhece a urgência dos representantes dos trabalhadores rurais, 

entre eles os agricultores familiares, participarem da formulação das políticas 

públicas de assistência, como forma de assegurar os atendimentos das reais 

necessidades do meio rural e o acesso ao financiamento agrário. 

Sobre a agroecologia (questão 17), todos os participantes da pesquisa 

concordaram totalmente que a agroecologia é um modelo de agricultura baseada na 

adoção de determinadas práticas culturais; na substituição dos insumos químicos 

pelos naturais e em tecnologias agrícolas pouco mecanizadas, objetivando ofertar 

produtos “limpos” ou ecológicos e de valor social por ser produzido por agricultores 

familiares. Esse alto percentual de concordância demonstra um forte alinhamento 

com a Pnater. 

 

[...] Ao contrário da situação simplista da difusão de pacotes 
tecnológicos, nas atividades que requeiram princípios da 
Agroecologia, o profissional deverá ter um domínio profundo de 
Ecologia e relações ecológicas. Ao mesmo tempo, deverá estar 
preparado para conhecer e dialogar com o saber popular sobre as 
relações ecológicas presentes num dado agroecossistema [...] 
(CAPORAL, 2009, p. 13) 
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A respeito da questão que indica que a ação extensionista deve ser realizada 

a partir de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção 

de metodologias participativas e de um paradigma tecnológico baseado na 

Agroecologia (questão 18), 37,5% dos respondentes concordaram totalmente com o 

este entendimento, 37,5% concordaram parcialmente e 25% não possuem opinião 

formada sobre o assunto. 

 

Os procedimentos metodológicos da Pedagogia de Ater pressupõem, 
entre outros, o acolhimento, a construção compartilhada dos 
compromissos do grupo (princípios de convivência); a mobilização de 
saberes e expectativas dos sujeitos; o conhecimento dos diferentes 
contextos e participantes dos processos formativos, as leituras e os 
relatos dos envolvidos, o compartilhamento, a sistematização de 
saberes e de metodologias; a exposição dialogada, os debates e a 
reflexão crítica; a elaboração e sistematização de propostas; a 
construção de instrumentais de acompanhamento, sistematização e 
difusão das experiências; a elaboração de material didático 
específico, com seleção de textos, instrumentais pedagógicos, 
documentos, exercícios, informações e dados sobre o conteúdo 
temático; a garantia de momentos de formação continuada com 
agricultores e lideranças para: conhecer melhor os sujeitos; socializar 
experiências para avaliar as metodologias de trabalho e sistematizar 
as práticas. (BRASIL, 2010, p. 36) 

 

Em síntese, pode-se afirmar que, considerando os eixos temáticos abordados 

nas questões supramencionadas, há um forte grau de alinhamento dos agentes de 

Ater vinculados à Secretaria de Agricultura e Aquicultura de Paulo Afonso/BA, em 

relação à agricultura familiar, gestão social, agroecologia e metodologia participativa. 

Pela frequência das respostas, o grau de alinhamento é moderado em relação aos 

princípios do público-compromisso e do desenvolvimento sustentável. Somente em 

relação à modernização da agricultura há um forte não alinhamento à Pnater. 

O Quadro 03 apresenta o grau de alinhamento dos agentes de Ater, 

evidenciando que, com exceção do eixo modernização da agricultura, há o 

alinhamento, em níveis moderado a forte, às diretrizes e princípios da Pnater, sob o 

prisma dos outros seis eixos analisados. 
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Quadro 03 – Grau de alinhamento dos extensionistas, de acordo com os eixos 

temáticos. 

Eixo Grau de alinhamento 

Modernização da agricultura Fortemente não alinhado 

Agricultura familiar Fortemente alinhado 

Público-compromisso Moderadamente alinhado 

Desenvolvimento sustentável Moderadamente alinhado 

Gestão social Fortemente alinhado 

Agroecologia Fortemente alinhado 

Metodologia participativa Fortemente alinhado 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

5.3 Percepção dos extensionistas em relação ao alinhamento do órgão com a 

Pnater 

 

 

Sobre a visão dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural acerca 

dos impactos que a Pnater promoveu na Secretaria de Agricultura e Aquicultura da 

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA e sobre o alinhamento do órgão à política, 

foram obtidas as seguintes respostas, expressas em dados percentuais, na Tabela 

04. 

 

Tabela 04 – Dados percentuais das respostas às afirmativas sobre o alinhamento do 

órgão aos princípios da Pnater, na visão dos extensionistas. 

Questão Afirmativa DT DP NO CP CT 

 
19 

As estratégias da Pnater (agricultura 
familiar, metodologias participativas e 
orientação agroecológica) são 
fundamentais para que a organização 
de Ater em que eu trabalho possa 
cumprir sua missão institucional. 

 

12,5% 

 

0% 25% 0% 62,5% 

20 

A Pnater produziu e está produzindo 
os resultados previstos internamente, 
isto é, criar uma nova concepção de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
na organização de Ater em que eu 
trabalho. 

 

12,5% 

 

12,5% 50% 0% 25% 

21 A Pnater disponibilizou recursos 
materiais, financeiros e metodológicos 

25% 25% 37,5% 12,5% 0% 
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para a organização de Ater em que eu 
trabalho, viabilizando não somente o 
cumprimento das metas da política 
como a própria missão institucional da 
organização. 

 

22 

As formas e atuação trazidas pela 
Pnater (para a agricultura familiar, 
metodologias participativas e 
orientação agroecológica) são 
melhores do que aquelas 
predominantemente utilizadas no 
passado (por produto, na 
propriedade). 

0% 12,5% 12,5% 50% 25% 

 

23 

Eu participei ativamente da 
implementação da Pnater, dei o 
melhor de mim em termos de 
dedicação e utilização de meus 
conhecimentos para melhorar 
métodos e processos de trabalho. 

25% 0% 50% 12,5% 12,5% 

 

24 

A Pnater trouxe para mim uma nova 
forma de ver e trabalhar a Extensão 
Rural. 

12,5% 0% 37,5% 25% 25% 

 

25 

Recebi treinamento e capacitação 
adequadas para implementar as 
estratégias de desenvolvimento rural 
sustentável propostos pela Pnater. 

25% 37,5% 25% 0% 12,5% 

 

26 

A Pnater melhorou efetivamente a 
vida das famílias rurais beneficiárias 
desta política. 

0% 0% 37,5% 37,5% 25% 

 

27 

A Pnater produziu e está produzindo 
os resultados previstos externamente, 
isto é, promover o desenvolvimento 
sustentável das comunidades rurais. 

0% 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme os dados constantes na Tabela 04, é possível constatar que 62,5% 

dos respondentes concordam totalmente que as estratégias da Pnater são 

imprescindíveis para que a Secretaria de Agricultura e Aquicultura de Paulo 

Afonso/BA possa cumprir sua missão institucional (questão 19). Este resultado 

indica um forte grau de alinhamento com a política. 

Diante da afirmação de que a Pnater produziu e está produzindo os 

resultados previstos internamente (questão 20), 50% dos respondentes afirmaram 

não possuir opinião formada sobre o assunto. Destaca-se, também, que 12,5% 

discordaram totalmente e 12,5% discordaram parcialmente. Apenas 25% 

concordaram totalmente com a questão. O índice de ausência de opinião sobre a 

dimensão em análise indica a falta de alinhamento com a Pnater. 



42 

 

Em consequência, 37,5% dos respondentes não possuem opinião sobre a 

disponibilização de recursos materiais, financeiros e metodológicos para o órgão em 

que trabalham, com vistas a viabilizar o cumprimento das metas da política e a 

própria missão institucional da Secretaria (questão 21). Na análise desta dimensão, 

também houve o registro de 25% que discordaram totalmente e 25% que 

discordaram parcialmente. O resultado aponta para a falta de alinhamento com a 

Pnater. 

Para o Participante nº 07: “A Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural tem uma boa concepção, porém precisa avançar. Para este fim 

requer uma adesão maior pelos órgãos públicos (Estado e Município e o próprio 

Governo Federal). É pouco o recurso investido”. 

Já o Participante nº 01 acredita que: “Faltam de condições físicas para 

implantar o programa”. 

Como aponta a Tabela 04, o grau de frequência de resposta foi de 50% de 

concordância parcial e de 25% de concordância total, quando afirmado que as 

formas e atuação trazidas pela Pnater são melhores do que aquelas 

predominantemente utilizadas no passado (questão 22), indicando um grau 

moderado de alinhamento do órgão com a política. 

É a partir de meados da década de 1990 que o modelo anterior de 

desenvolvimento agrícola, baseado na busca da eficiência da produção pela difusão 

de inovações propostas nos marcos da Revolução Verde, passa a ser cada vez mais 

contestado (BRASIL, 2010, p. 25). 

Através da implementação da Lei 12.188/10, têm-se uma proposta inovadora, 

dirigida à sustentabilidade ambiental e socioeconômica do meio rural e que passa a 

exigir um novo perfil do agente de Assistência Técnica e Extensão Rural e das 

organizações prestadoras de serviços de Ater. 

Ao serem questionados se participaram ativamente da implementação da 

Pnater (questão 23), 50% dos respondentes não opinaram. Ressalta-se que 25% 

dos respondentes discordaram totalmente de que contribuíram para a melhoria dos 

métodos e processos de trabalhos. Dada a abstenção nas repostas, verifica-se a 

ausência de alinhamento com as diretrizes da Pnater. 

Sobre a Pnater ter propiciado uma nova forma de atuação (questão 24), 

37,5% dos respondentes não opinaram, 25% concordaram parcialmente e 25% 
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concordaram totalmente com a afirmação, como pode ser visto na Tabela 04. Esses 

percentuais indicam um alinhamento moderado com a política.  

Em relação à oferta de treinamento e capacitação adequadas para 

implementar as estratégias de desenvolvimento rural sustentável propostos pela 

Pnater (questão 25), 37,5% dos respondentes discordaram parcialmente e 25% 

discordaram totalmente de que foram capacitados. Outros 25% não emitiram opinião 

sobre a questão. Esses resultados mostram um moderado não alinhamento com a 

Pnater. 

Quando indagados se a Pnater melhorou efetivamente a vida das famílias 

rurais beneficiárias desta política (questão 26), 37,5% dos respondentes afirmaram 

não possuir opinião formada sobre o assunto. Igualmente, 37,5% dos participantes 

da pesquisa concordaram parcialmente com afirmação e 25% concordaram 

totalmente. O grau de concordância parcial aponta para um moderado alinhamento 

com a política. 

Segundo o Participante nº 07, um dos principais desafios para a 

implementação da Pnater é: “Manter o acompanhamento técnico permanente ou 

continuado aos agricultores”. 

Já na alternativa que informa que a Pnater produziu e está produzindo os 

resultados previstos externamente, isto é, está promovendo o desenvolvimento 

sustentável das comunidades rurais (questão 27), houve o registro de frequência de 

37,5% de discordância parcial, 37,5% não opinaram, 12,5% concordaram 

parcialmente e 12,5% concordaram totalmente, conferindo também uma falta de 

alinhamento com a Pnater. 

O Quadro 04 apresenta o grau de alinhamento do órgão, na percepção dos 

agentes de Ater, de acordo com as dimensões consideradas. 

 

Quadro 04 – Grau de alinhamento do órgão à Pnater, na visão dos extensionistas. 

Dimensão Grau de alinhamento 

Estratégias Fortemente alinhado 

Resultados Sem alinhamento 

Recursos Sem alinhamento 

Formas de atuação Moderadamente alinhado 

Participação Sem alinhamento 

Nova forma de atuação Moderadamente alinhado 
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Treinamento e capacitação Moderadamente não alinhado 

Vida das famílias rurais Moderadamente alinhado 

Resultados da Pnater Sem alinhamento 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Pelo exposto, conclui-se que, na visão dos agentes de Ater, a Secretaria de 

Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA mostra-se 

disposta a implementar a Pnater, no entanto, há a indicação de necessidade de 

treinamento e capacitação dos extensionistas para que, com uma nova forma de 

atuação, os resultados da política sejam mais efetivos. 

Para o Participante nº 01: “O programa está bem elaborado, porém tem que 

dar condições aos extensionistas para implantar o programa”. 

 

 

5.4 Percepção dos extensionistas sobre o alinhamento do órgão aos modelos 

de Extensão Rural  

 

 

O Eixo 3 teve como objetivo identificar qual(is) modelo(s) de extensão são 

predominantes na Secretaria de Agricultura e Aquicultura de Paulo Afonso/BA, na 

visão dos agentes de Ater. 

Considerando a classificação de Castro (2003), que estabelece a extensão 

com participação, serviço ou intervenção foram elencadas duas afirmativas para 

cada tipo de modelo. 

O modelo de Extensão Rural como participação (questões 30 e 34) 

apresentou os maiores índices de frequência na concordância total e parcial. Ao 

analisarem as afirmações de que a extensão busca compartilhar aprendizagens e 

vivências, sendo o extensionista um intermediador dos conhecimentos, e de que o 

interesse do extensionista não é persuadir o agricultor, mas antes oferecer uma 

proposta, estabelecendo uma aliança para o compartilhamento de vivências, 62,5% 

dos respondentes concordaram totalmente com as duas questões, o que indica um 

forte alinhamento da Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal 

de Paulo Afonso/BA com o modelo de Extensão Rural como participação. 
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Considerando as questões que tratam do modelo de extensão como 

intervenção (questões 29 e 32), o grau de frequência de resposta foi de 75% de 

concordância total quando afirmado que, uma vez comprovado cientificamente, o 

extensionista deve convencer o agricultor para que adote procedimentos 

considerados mais adequados para os fins almejados.  

Já na alternativa que informa que os extensionistas devem seguir os 

programas propostos por políticas de Estado e instituições de Ater, elaborados a 

partir de verdades científicas incontestáveis, cujos benefícios são comprovados por 

meio de experiências desenvolvidas com êxito em outros lugares, houve o registro 

de frequência de 37,5% de concordância parcial e de 37,5% de concordância total, 

conferindo também um grau forte/moderado de alinhamento do órgão ao modelo de 

extensão como intervenção. 

Como aponta a Tabela 05, na primeira afirmativa do modelo de extensão 

como serviço (questão 31), 25% dos respondentes discordaram parcialmente de que 

a extensão é um serviço de assistência, com aplicação de tecnologias e 

conhecimentos, conduzida pelos extensionistas para solução de problemas 

demandados pelos agricultores, enquanto o grau de frequência de resposta foi de 

50% de concordância parcial com a afirmativa.  

A segunda afirmativa relacionada à extensão como serviço (questão 33) 

obteve nível de 25% de discordância total ao colocar o agricultor, usuário do serviço, 

como cliente e o extensionista como aquele que oferece uma solução viável para 

determinado problema, significando um grau moderado de alinhamento da 

Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA 

ao modelo de extensão como serviço. 

A Extensão Rural no Brasil, desde seus primórdios, esteve institucionalizada 

como prática de suporte do Estado ao desenvolvimento do capitalismo no campo 

(CAPORAL, 1991). 

Conforme exposto, inicialmente, os serviços de Ater tiveram influência direta 

do sistema capitalista norte-americano e da lógica do capital (PETTAN, 2010). Tal 

contexto refletiu no perfil do extensionista, que deveria atuar como um especialista 

em difusão de conhecimentos e técnicas. 
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Tabela 05: Grau de alinhamento do órgão aos modelos de Extensão Rural, na visão do 

agente extensionista. 

Questão Afirmativa DT DP NO CP CT 

 
29 

Baseado em comprovações 
científicas, o extensionista deve 
convencer o agricultor para que adote 
procedimentos considerados mais 
adequados para os fins almejados, 
uma vez que sabe positivamente o 
que é adequado ou não para cada 
realidade. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
INTERVENÇÃO) 

 

12,5% 

 

12,5% 0% 0% 75% 

30 

A extensão busca compartilhar 
aprendizagens e vivências; é uma 
proposta participativa que leva à 
reflexão, sendo o extensionista o 
intermediador dos conhecimentos que 
devem ser compartilhados com a 
comunidade. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
PARTICIPAÇÃO) 

0% 0% 0% 37,5% 62,5% 

31 

A extensão é um serviço de 
assistência, com aplicação de 
tecnologias e conhecimentos, 
conduzida pelos extensionistas para 
solução de problemas demandados 
pelos agricultores. Se por acaso os 
resultados não ocorrerem de forma 
prevista é provável que alguns passos 
do processo tenham sido executados 
de maneira equivocada pelo 
agricultor. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
SERVIÇO) 

 

0% 

 

25% 0% 50% 25% 

32 

Os extensionistas devem seguir os 
programas propostos por políticas de 
Estado e instituições de Ater, 
elaborados a partir de verdades 
científicas incontestáveis, cujos 
benefícios são comprovados por meio 
de experiências desenvolvidas com 
êxito em outros lugares. Além disso, a 
ação da extensão é justificada pela 
sua importância para o 
desenvolvimento nacional e os 
agricultores devem ser convencidos 
que o que está sendo oferecido é a 
melhor proposta. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
INTERVENÇÃO) 

12,5% 12,5% 0% 37,5% 37,5% 

 Os serviços de extensão se 
assemelham a uma relação contratual 

25% 0% 0% 37,5% 37,5% 
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33 onde ambas as partes criam 
compromissos mútuos. O 
extensionista oferece uma solução 
viável para determinado problema e o 
agricultor deve seguir o que lhe foi 
oferecido. Os usuários destes 
serviços são vistos como clientes. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
SERVIÇO) 

 

34 

O extensionista enxerga o agricultor 
como possuidor de condições de 
selecionar o que é conveniente para 
sua realidade. Portanto, o interesse 
do extensionista não é persuadir o 
agricultor, mas antes oferecer uma 
proposta. Trata-se de uma aliança 
onde se comunicam vivências. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
PARTICIPAÇÃO) 

0% 0% 0% 37,5% 62,5% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme o grau de respostas e o peso relativo atribuído a cada uma, conclui-

se que, na visão dos agentes de Ater, a Secretaria de Agricultura e Aquicultura da 

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA possui um modelo misto de Extensão 

Rural, destacando-se o modelo de extensão como participação. No Quadro 05, 

apresenta-se o grau de alinhamento para cada modelo. 

 

Quadro 05 – Grau de alinhamento das questões relativas aos modelos de extensão. 

Modelo de Extensão Grau de alinhamento 

Intervenção Fortemente alinhado 

Participação Fortemente alinhado 

Serviço Moderadamente alinhado 

Intervenção Moderadamente alinhado 

Serviço Moderadamente alinhado 

Participação Fortemente alinhado 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

De acordo com Castro (2003), na concepção de Extensão Rural como 

participação, o receptor não é visto como limitado. Ele possui capacidade de 

discernimento, experimenta e opta pelas alternativas que melhor atendem as suas 

necessidades. 
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CONCLUSÃO 

 

  

Com a pesquisa realizada foi possível promover a análise do perfil dos 

agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, no município de Paulo Afonso/BA, 

e avaliar o alinhamento de sua prática profissional e do órgão no qual trabalham com 

as diretrizes preconizadas pela Pnater, buscando-se preencher a lacuna de estudos 

desta natureza na localidade e indicar medidas e instrumentos formativos que 

contribuam para a qualificação dos agentes de Ater. 

No que diz respeito à aplicação dos questionários, houve certa dificuldade em 

sua devolução. Tal fato pode ter decorrido do grande volume de atividades dos 

agentes de Ater na zona rural do município, comprometendo a participação dos 

mesmos.    

O estudo indicou que os extensionistas estão fortemente alinhados aos 

princípios da Pnater referentes à agricultura familiar, gestão social, agroecologia e 

metodologia participativa e moderadamente alinhados aos princípios do público-

compromisso e do desenvolvimento sustentável. No entanto, os dados apontam 

para o forte não alinhamento à modernização da agricultura. 

O resultado é salutar e reforça a importância de uma formação continuada 

para os agentes de Ater, de modo que, quanto mais apropriados dos princípios da 

política, mais efetiva será a atuação dos profissionais e a prestação do serviço.  

Neste sentido, e visando disseminar o conteúdo da Lei 12.188/10, de modo 

dinâmico e acessível, optou-se pela construção de livreto (APÊNDICE C) com 

linguagem em cordel, tratando dos objetivos e princípios da Pnater e apresentando 

quadro sintético do perfil pretendido para os agentes de Ater, com base em Caporal 

(2009).  

Os achados da pesquisa apontam também que a Secretaria de Agricultura e 

Aquicultura de Paulo Afonso/BA não possui um modelo hegemônico de Extensão 

Rural. Na visão dos agentes de Ater, o órgão possui um modelo misto de Extensão 

Rural, destacando-se o modelo de extensão como participação. 

Conforme a percepção dos extensionistas, a Secretaria de Agricultura e 

Aquicultura de Paulo Afonso/BA encontra-se em um grau moderado de alinhamento 

com a Pnater. Chamam atenção os dados que indicam os altos índices de ausência 
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de opinião dos agentes de Ater referente ao alinhamento do órgão à Pnater, quando 

consideradas às dimensões resultados, recursos e participação. 

Na Assistência Técnica e Extensão Rural, a intervenção pública deve se 

propor a redistribuir renda, difundir novas técnicas de produção, promover a 

igualdade de oportunidades, entre outras atribuições. E, apesar do aparente 

alinhamento à Pnater, as restrições orçamentárias e a não adoção de novas 

concepções de Ater podem ocasionar prejuízos aos serviços de Extensão Rural, em 

Paulo Afonso/BA. 

Reforça-se, então, a necessidade de investimento em um programa contínuo 

de capacitação dos agentes de Ater e a ampliação dos quadros profissionais da 

Secretaria de Agricultura e Aquicultura de Paulo Afonso/BA.  

A partir dos preceitos da Pnater é possível formular cursos de 

aperfeiçoamento de agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural de Paulo 

Afonso/BA, para que estes repensem e aperfeiçoem sua prática. Como estratégia, a 

Secretaria de Agricultura e Aquicultura de Paulo Afonso/BA pode estabelecer 

parceria com a universidade e organizações não governamentais. 

Nessa esteira, os cursos devem observar e valorizar a experiência dos 

extensionistas de Paulo Afonso/BA. É preciso também que as vivências da 

população rural sejam incorporadas ao processo, fomentando a utilização dos 

recursos e saberes locais. 

Entre as indicações de eixos temáticos para a estruturação de cursos e 

programas de aperfeiçoamento e formação continuada, têm-se: “Reflexões sobre as 

práticas de Ater”; “A Ater e o desenvolvimento rural sustentável”; “Agricultura 

familiar”; “Agroecologia” e “Metodologias participativas”. 

A necessidade da realização e da ampliação de estudos dessa natureza não 

se esgota. Com este trabalho, buscou-se criar condições para o estabelecimento de 

parâmetros comparativos com outras localidades, divulgando-se os dados da 

pesquisa, por meio de artigo científico (APÊNDICE D). Assim como propor a 

formulação de estratégias e ações de intervenção que permitam a formação 

continuada dos agentes de Ater de Paulo Afonso/BA, observando-se as diretrizes 

preconizadas e o alinhamento do órgão à Pnater. 

Por fim, com a pesquisa foi possível notar que, tanto os agentes de Ater 

quanto Secretaria de Agricultura e Aquicultura de Paulo Afonso/BA estão 

empreendendo esforços para a plena observância dos preceitos da Lei 12.188/10. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, da pesquisa 

“Assistência Técnica e Extensão Rural: Um estudo sobre a formação dos 

extensionistas rurais no município de Paulo Afonso/BA”, cujo objetivo é estudar 

o perfil dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural no município de Paulo 

Afonso/BA e será realizada através de aplicação de dois questionários. 

Ao participar deste estudo, o(a) senhor(a) permitirá que o pesquisador utilize 

os resultados obtidos nos questionários respondidos pelo(a) senhor(a) como uma 

forma de levantamento de dados para conhecer mais profundamente as 

perspectivas dos agentes extensionistas que atuam no município de Paulo Afonso, 

quanto ao alinhamento de sua atuação profissional às diretrizes da PNATER e seus 

conhecimentos a respeito da nova Extensão Rural. 

Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra 

a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer 

pergunta para esclarecimento. O(a) senhor(a) também poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa, por meio do telefone do pesquisador do projeto e, se 

necessário, através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada no município de 

Paulo Afonso – Bahia e os agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

vinculados à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo 

Afonso, serão recrutados para responder aos questionários. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

A aplicação dos dois questionários será individual, em local reservado e terá a 

duração de 20 a 30 minutos: o primeiro é o Questionário de Informações Gerais, no 

qual, através de 11(onze) perguntas, solicitaremos dados como nome, idade, 

formação educacional e atuação profissional. O segundo é o Questionário Temático, 

composto por 24 (vinte e quatro) questões, sendo 02 (duas) abertas e 22 (vinte e 

duas) apresentadas sob a forma de assertivas onde o senhor(a) deverá escolher 
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uma opção entre cinco elencadas: Discordo totalmente (DT); Discordo parcialmente 

(DP); Não tenho opinião formada sobre esse assunto (NO); Concordo parcialmente 

(CP) e Concordo totalmente (CT).  

Riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não 

infringe as normas legais e éticas, contudo pode ocorrer o risco mínimo da 

divulgação antecipada dos dados coletados, além da possibilidade de frustração dos 

participantes, caso não percebam sua prática profissional alinhada com as diretrizes 

preconizadas pela PNATER. Para minimizar os eventuais riscos, os pesquisadores 

assinaram um Termo de Confidencialidade e Sigilo, comprometendo-se a manter 

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas 

ao projeto de pesquisa. Somado a isto, os pesquisadores envolvidos diretamente na 

aplicação dos questionários serão instruídos para que possam informar de modo 

claro e preciso os objetivos do estudo. Este estudo lhe oferece o benefício de 

possuir a elevada possibilidade de obtenção do perfil geral dos agentes de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do município de Paulo Afonso e contribuir 

para a formulação de estratégias e ações de intervenção que promovam a formação 

continuada dos agentes de ATER do referido município. Indiretamente, espera-se 

que a pesquisa possa estabelecer parâmetros comparativos com outras localidades. 

Caso ocorra algum dano decorrente da pesquisa, o(a) senhor(a) tem direito à 

assistência integral, imediata e pelo tempo que for necessário, bem como a uma 

possível indenização dos pesquisadores pelos danos causados ao(a) senhor(a). 

Informamos que a pesquisa não traz risco a sua saúde e que nenhum dos 

procedimentos usados oferece risco a sua dignidade. 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa 

serão ressarcidas. Sua participação é voluntária, de modo que não estamos 

promovendo pagamento por esta participação. É garantido ainda o seu direito a 

indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 

pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a 

mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. 
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É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) 

pesquisador(es). Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa com o(s) pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão 

descritos no final deste termo. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a 

respeito. 

 

 

Paulo Afonso/BA, _____ de ____________________ de 2018. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
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APÊNDICE B – Ofício enviado à Secretaria de Agricultura e Aquicultura da 
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA 
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APÊNDICE C – Livreto: A Pnater – princípios, objetivos e o perfil dos 
extensionistas rurais 
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APÊNDICE D – Artigo científico intitulado “A PNATER: Reflexões sobre os 

seus princípios e objetivos a partir da percepção de extensionistas rurais do 

município de Paulo Afonso/BA” e submetido à revista Interações 

 

 

A PNATER: Reflexões sobre os seus princípios e objetivos a partir da percepção de extensionistas rurais 

do município de Paulo Afonso/BA 

 

A PNATER: Reflections on its principles and objectives based on the perception of rural extension 

workers in the municipality of Paulo Afonso/BA 

 

A PNATER: Réflexions sur ses principes et objectifs à partir de la perception des vulgarisateurs ruraux 

de la municipalité de Paulo Afonso/BA 

 

La PNATER: Reflexiones sobre sus principios y objetivos a partir de la percepción de extensionistas 

rurales del municipio de Paulo Afonso/BA 

 

Lorena Carvalho de Morais Sandes
2
 

Pedro Pereira Tenório
3
 

 

Resumo: O presente artigo traz a percepção de agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, do 

município de Paulo Afonso/BA, em relação aos princípios e objetivos da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Realizou-se um 

breve histórico sobre a Extensão Rural brasileira, revisão de literatura, análise da legislação pertinente e 

pesquisa de campo, com aplicação de questionários a oito agentes de Ater.  

Palavras-chave: Lei de Ater; Extensionistas Rurais.  

Abstract: This article presents the perception of agents of Technical Assistance and Rural Extension, of 

the municipality of Paulo Afonso/BA, in relation to the principles and objectives of the National Policy 

of Technical Assistance and Rural Extension for Family Agriculture and Agrarian Reform. A brief 

history of the Brazilian Rural Extension, literature review, relevant legislation analysis and field 

research was carried out, with questionnaires being applied to eight Ater agents. 

Key words: Law of Ater; Rural Extensionists. 

Résumé: Cet article présente la perception des agents de l’assistance technique et de la vulgarisation 

rurale de la municipalité de Paulo Afonso/BA par rapport aux principes et objectifs de la politique 

nationale d’assistance technique et de vulgarisation rurale pour l’agriculture familiale et la réforme 

agraire. Un bref historique de la vulgarisation rurale brésilienne, une revue de la littérature, une analyse 

de la législation pertinente et des recherches sur le terrain ont été réalisés, avec des questionnaires 

appliqués à huit agents Ater. 

Mots-clés: Loi d'Ater; Les vulgarisateurs ruraux. 

Resumen: El presente artículo trae la percepción de agentes de Asistencia Técnica y Extensión Rural, 

del municipio de Paulo Afonso/BA, en relación a los principios y objetivos de la Política Nacional de 

Asistencia Técnica y Extensión Rural para la Agricultura Familiar y la Reforma Agraria. Se realizó un 

breve histórico sobre la Extensión Rural brasileña, revisión de literatura, análisis de la legislación 

pertinente e investigación de campo, con aplicación de cuestionarios a ocho agentes de Ater. 

Palabras clave: Ley de Ater; Extensionistas Rurales. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, a Extensão Rural passou por diversas fases de reorganização de suas metas e finalidades, 

motivada pela evolução econômica, política, social e cultural e pela necessidade de implementação de políticas 

públicas para atender às demandas do meio rural. Nesta esteira, Barros (2016, p. 50), afirma que, enquanto 

prática educativa, a Extensão Rural “apresentou características diversas ao longo da história da humanidade, com 

papéis determinados pelo modo de produção e desenvolvimento das forças produtivas [...]”. 

A Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, por seu turno, é entendida como o “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” (art.1º da Lei nº 12.188/2010). 

Em 2003, após um período de inexistência de políticas públicas consistentes para a Assistência Técnica 

e Extensão Rural, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária – Pnater surge para realizar a transição para a agricultura de base ecológica e atender às novas 

demandas da sociedade por um modelo produtivo pautado no desenvolvimento sustentável (LIMA et al., 2017). 

A Pnater, tendo como suporte os princípios do desenvolvimento sustentável, propôs mudanças na 

Assistência Técnica e Extensão Rural brasileira, buscando romper com o difusionismo e com as práticas 

tecnicistas. Pautou suas orientações na agricultura de base ecológica, na perspectiva do uso racional dos recursos 

e da preservação ambiental, bem como na ação qualificada de agentes extensionistas (CAPORAL, 2009). 

Dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural passou a ser exigido um novo perfil, para que 

atuem como facilitadores das ações e serviços de Ater, baseando-se em técnicas que fomentem a participação e o 

diálogo com o agricultor (BRASIL, 2010).  

Em Paulo Afonso, o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é prestado pela iniciativa 

governamental e não governamental. Segundo dados do IBGE 2010, o município possui uma população rural de 

14.992 habitantes, além de reconhecida presença de povos e comunidades tradicionais, sendo imprescindível o 

desenvolvimento de políticas públicas que apoiem a agricultura familiar, incentive a emancipação econômica e 

social desta parcela da população e valorize os saberes empíricos. 

Dentro dessa perspectiva, o presente estudo teve por finalidade refletir sobre os princípios e objetivos da 

Lei de Ater, a partir da percepção de agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural do município de Paulo 

Afonso/BA. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com vistas à consecução do objetivo proposto, foi realizado um estudo exploratório, utilizando técnicas 

qualitativas (análise interpretativa de conteúdo bibliográfico e documental) e quantitativas (aplicação de 

questionários a agentes extensionistas do município de Paulo Afonso/BA e sistematização dos dados). 

Para conferir maior significado e relevância ao trabalho, optou-se pela coleta de dados. O instrumento 

escolhido para essa fase da investigação foi um questionário, cuja elaboração teve como referência a pesquisa de 

Doutorado de Pettan (2010) e a pesquisa de Mestrado de Barros (2016). Sua aplicação permitiu conhecer a visão 

dos indivíduos envolvidos diretamente com a prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural. 



64 

 

Participaram da pesquisa um total de 08 (oito) agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, todos 

do sexo masculino. Os agentes foram recrutados para responder ao questionário na Secretaria de Agricultura e 

Aquicultura da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. 

Sete questões foram apresentadas sob a forma de assertivas, onde o respondente escolheu uma opção 

entre cinco elencadas: Discordo totalmente (DT); Discordo parcialmente (DP); Não tenho opinião formada sobre 

esse assunto (NO); Concordo parcialmente (CP) e Concordo totalmente (CT). A opção escolhida foi confrontada 

com os pesos da Escala de Likert. Segundo Brandalise e Bertolini (2013, p.12), a Escala de Likert requer que o 

respondente aponte seu “grau de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que está 

sendo medida”. 

Adotou-se o entendimento de que declarações de concordância receberão valores positivos ou altos e 

valores negativos ou baixos serão atribuídos à discordância (Tabela 01). 

 

Tabela 01 – Pesos da escala de Likert para as alternativas. 

PESOS ALTERNATIVAS 

1 Discordo totalmente (DT) 

2 Discordo parcialmente (DP) 

3 Não tenho opinião formada sobre esse assunto (NO) 

4 Concordo parcialmente (CP) 

5 Concordo totalmente (CT) 

Fonte: Barros (2016). 

 

Foi construído um banco de dados com as informações obtidas, utilizando o programa Microsoft Excel 

versão 2007 e para a realização da análise estatística, utilizou-se o programa STATA 12.0. Realizou-se uma 

análise descritiva e o cálculo das porcentagens das variáveis. Os resultados foram apresentados através de tabela 

e quadro. 

Para verificar o alinhamento dos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural aos princípios/eixos 

temáticos da Pnater, foram analisadas as percepções destes agentes em relação aos seguintes eixos: 

modernização da agricultura; agricultura familiar; público-compromisso; desenvolvimento sustentável; gestão 

social; agroecologia e metodologia participativa. 

Confrontando-se com os pesos da Escala de Likert (Tabela 02), quanto maior o nível de concordância, 

maior o alinhamento com a Pnater. 

 

Tabela 02 – Pesos na escala de Likert de acordo com o alinhamento. 

PESOS NA ESCALA DE LIKERT SIGNIFICADO 

1 Fortemente não alinhado 

2 Moderadamente não alinhado 

3 Sem alinhamento 

4 Moderadamente alinhado 

5 Fortemente alinhado 

Fonte: Barros (2016). 
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3 PNATER: BREVE HISTÓRICO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Instituída pelo Governo Federal, a Pnater foi orientada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural – Pronater e construída de modo coletivo, a partir das discussões entre os diversos segmentos 

interessados, como as organizações governamentais e não governamentais de Ater e a sociedade civil 

organizada, culminando na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, denominada como Lei de Ater. 

 

A retomada da contribuição do governo federal à assistência técnica e extensão rural mostrou-se 

intimamente vinculada à institucionalização da política de desenvolvimento rural e de 

fortalecimento da agricultura familiar. Respondendo à demanda de movimentos sociais, 

estabeleceu-se um compromisso de apoio, com renovação das concepções e do formato 

institucional da atuação governamental nessa área. Com base em proposta de renovação construída 

participativamente, estabeleceu-se a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Pnater), lançada em 2004. Desde então, observa-se um esforço pela materialização dessa 

proposta, que vem sendo acompanhado por intensas disputas em torno da concepção de Ater e de 

seu formato institucional. (DIESEL et al., 2015, p. 108). 

 

A referida Lei, em seu art. 3º, elenca os princípios que nortearão a Pnater, a saber: 

 

Art. 3
o
  São princípios da Pnater:  

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais 

e com a preservação do meio ambiente;  

II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural;  

III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e 

intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política 

pública;  

IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o 

desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis;  

V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e  

VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.  

 

No que diz respeito aos objetivos da Pnater, a Lei 12.118/10, em seu art. 4º, fixa o seguinte: 

 

Art. 4
o
  São objetivos da Pnater:  

I - promover o desenvolvimento rural sustentável;  

II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais 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, 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;  

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; e  
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XII - contribuir para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional e diversificada, 

apropriada e contextualizada à realidade do meio rural brasileiro. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Das sete questões apresentadas, as respostas obtidas estão contidas em resultados percentuais na Tabela 

03. 

 

Tabela 03 – Dados percentuais das respostas às afirmativas sobre o alinhamento dos extensionistas aos 

princípios da Pnater. 

Questão Afirmativa DT DP NO CP CT 

 

01 

A Extensão Rural, promotora da modernização 

da agricultura brasileira, contribuiu para o 

aumento da pobreza e da miséria no campo 

brasileiro, expulsando um grande número de 

agricultores familiares do campo. 

 

75% 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

0% 

 

0% 

02 

A vocação da agricultura familiar é a produção 

de alimentos sendo fundamental o 

investimento e fortalecimento desta categoria. 

Este fortalecimento deve ser feito sob a ótica 

do desenvolvimento rural sustentável para a 

promoção da segurança e soberania alimentar. 

 

0% 

 

12.5% 0% 0% 87.5% 

03 

O público da extensão deve ser ligado à 

agricultura familiar: proprietários, 

trabalhadores, posseiros, extrativistas, 

parceiros, meeiros, arrendatários, agregados, 

colonos, rendeiros, ocupantes, acampados, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, caiçaras; 

além de reforçar as ações afirmativas com a 

inclusão de índios, quilombolas, mulheres, 

jovens e idosos. 

12.5% 0% 12.5% 50% 25% 

 

04 

Os impactos ambientais e sociais provocados 

pelo atual modelo tecnológico da agricultura 

(agroquímicos e mecanização excessiva) 

indicam que a sustentabilidade só será 

alcançada a partir de uma nova agricultura 

baseada em princípios agroecológicos. 

0% 

 

37.5% 

 

 

0% 

 

25% 37.5% 

 

05 

É papel do extensionista e da extensão rural 

contribuir para o estabelecimento de modos de 

gestão capazes de democratizar as decisões, 

contribuir para a construção da cidadania e 

facilitar o processo de controle social no 

planejamento, monitoramento e avaliação das 

atividades. 

 

0% 

 

12.5% 

 

25% 

 

12.5% 

 

50% 

06 

Agroecologia é um modelo de agricultura 

baseada na adoção de determinadas práticas 

culturais; na substituição dos insumos 

químicos pelos naturais e em tecnologias 

agrícolas pouco mecanizadas, objetivando 

ofertar produtos “limpos” ou ecológicos e de 

valor social por ser produzido por agricultores 

familiares. Esses agricultores devem ter 

garantida sua participação nos espaços de 

aprendizagem coletiva sobre a produção de 

base ecológica e nos espaços de mobilização 

regional para que os novos conhecimentos 

0% 0% 0% 0% 100% 
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sejam socializados. 

 

07 

A ação extensionista deve ser realizada a partir 

de uma abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar, estimulando a adoção de 

metodologias participativas e de um 

paradigma tecnológico baseado na 

Agroecologia. 

0% 0% 25% 37.5% 37.5% 

Fonte: autores da pesquisa. Discordo totalmente (DT); Discordo parcialmente (DP); Não tenho opinião formada 

sobre esse assunto (NO); Concordo parcialmente (CP) e Concordo totalmente (CT) 

 

De acordo com os resultados da Tabela 03, diante da afirmação de que, com a modernização da 

agricultura, a Extensão Rural contribuiu para o aumento da pobreza e da miséria no campo brasileiro, 

expulsando um grande número de agricultores familiares do campo (questão 01), 75% dos respondentes 

discordou totalmente, apontando um desconhecimento sobre as consequências do processo de modernização da 

agricultura e sobre as práticas difusionistas. 

O período da Revolução Verde, apesar de promover avanços na produtividade do campo para abastecer 

a indústria, provocou graves problemas de ordem ambiental, social e econômica. É sabido que “[...] a nova Ater 

nasce a partir da análise crítica dos resultados negativos da Revolução Verde e dos problemas já evidenciados 

pelos estudos dos modelos convencionais de Ater baseados no difusionismo [...]” (MDA, 2004, p. 03). 

Na alternativa que trata da agricultura familiar (questão 02), 87,5% concordaram totalmente que a sua 

vocação é a produção de alimentos sendo fundamental o investimento e fortalecimento desta categoria. Tal fato 

indica um grau forte de alinhamento com a Pnater.  

Até a década de 90, a agricultura familiar esteve esquecida pelo Estado. A partir deste período, e 

considerando as exigências pelo resgate de uma agricultura voltada para práticas mais sustentáveis, houve a 

construção de políticas públicas para abranger as novas demandas sociais no meio rural, como a agroecologia, o 

desenvolvimento territorial, o incentivo ao conhecimento local e à reforma agrária (DIESEL et al., 2015). 

Assim, a agricultura familiar passou a ser adotada como modelo estratégico de organização e modo de 

produção e a legislação pátria avançou com vistas a resguardá-la. Nas palavras de Caporal e Costabeber (2009, 

p. 282), “[...] o desenvolvimento rural brasileiro carece de uma vigorosa reforma da estrutura fundiária e de 

políticas consistentes de fortalecimento da Agricultura Familiar [...]”. 

Metade dos respondentes concordaram parcialmente que o público da extensão deve ser ligado à 

agricultura familiar (questão 03), abrangendo proprietários, trabalhadores, posseiros, extrativistas, parceiros, 

meeiros, arrendatários, agregados, colonos, rendeiros, ocupantes, acampados, pescadores artesanais, ribeirinhos, 

caiçaras e que é preciso reforçar as ações afirmativas com a inclusão de índios, quilombolas, mulheres, jovens e 

idosos, indicando um grau de alinhamento moderado com a Pnater. 

Na questão que aponta que a sustentabilidade só será alcançada a partir de uma nova agricultura 

baseada em princípios agroecológicos (questão 04), 37.5% dos respondentes concordaram totalmente com este 

entendimento, 25% concordaram parcialmente e 37.5% discordaram parcialmente. Este cenário aponta um grau 

de alinhamento moderado com a Pnater. 

Ressalta-se que a sustentabilidade ambiental, social e econômica deve objetivar a melhoria dos níveis de 

produção, reduzindo seus riscos; ser economicamente viável, garantindo a autonomia e subsistência dos grupos 

envolvidos na produção; preservar a biodiversidade e ser construída coletivamente, preservando a cultura local 

(MDA, 2004). 
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O desenvolvimento sustentável seria composto de três dimensões: ambiental, econômica e social. A 

primeira diz respeito à capacidade de resiliência dos ecossistemas frente ao modelo de produção adotado. A 

dimensão econômica engloba a ecoeficiência e a permanente busca pela inovação tecnológica, aprimorando-se o 

uso mais eficiente dos recursos naturais. Já a dimensão social ampara-se no desejo pela justiça social e por uma 

vida digna para todos (NASCIMENTO, 2012). 

Ao avaliarem a afirmação de que o papel do extensionista e da extensão rural é contribuir para o 

estabelecimento de modos de gestão capazes de democratizar as decisões, colaborando para a construção da 

cidadania e facilitando o processo de controle social no planejamento, monitoramento e avaliação das atividades 

(questão 05), 50% dos respondentes concordaram totalmente com a questão. Esse percentual indica um forte 

grau de alinhamento com a política. 

A Pnater reconhece a urgência dos representantes dos trabalhadores rurais, entre eles os agricultores 

familiares, participarem da formulação das políticas públicas de assistência, como forma de assegurar os 

atendimentos das reais necessidades do meio rural e o acesso ao financiamento agrário (MDA, 2004). 

Sobre a agroecologia (questão 06), todos os participantes da pesquisa concordaram totalmente que a 

agroecologia é um modelo de agricultura baseada na adoção de determinadas práticas culturais; na substituição 

dos insumos químicos pelos naturais e em tecnologias agrícolas pouco mecanizadas, objetivando ofertar 

produtos “limpos” ou ecológicos e de valor social por ser produzido por agricultores familiares. Esse alto 

percentual de concordância demonstra um forte alinhamento com a Pnater. 

 

[...] Ao contrário da situação simplista da difusão de pacotes tecnológicos, nas atividades que 

requeiram princípios da Agroecologia, o profissional deverá ter um domínio profundo de Ecologia 

e relações ecológicas. Ao mesmo tempo, deverá estar preparado para conhecer e dialogar com o 

saber popular sobre as relações ecológicas presentes num dado agroecossistema [...] (CAPORAL, 

2009, p. 13). 

 

A respeito da questão que indica que a ação extensionista deve ser realizada a partir de uma abordagem 

multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de metodologias participativas e de um paradigma 

tecnológico baseado na Agroecologia (questão 07), 37.5% dos respondentes concordaram totalmente com o este 

entendimento, 37.5% concordaram parcialmente e 25% não possuem opinião formada sobre o assunto. 

 

Os procedimentos metodológicos da Pedagogia de Ater pressupõem, entre outros, o acolhimento, a 

construção compartilhada dos compromissos do grupo (princípios de convivência); a mobilização 

de saberes e expectativas dos sujeitos; o conhecimento dos diferentes contextos e participantes dos 

processos formativos, as leituras e os relatos dos envolvidos, o compartilhamento, a sistematização 

de saberes e de metodologias; a exposição dialogada, os debates e a reflexão crítica; a elaboração e 

sistematização de propostas; a construção de instrumentais de acompanhamento, sistematização e 

difusão das experiências; a elaboração de material didático específico, com seleção de textos, 

instrumentais pedagógicos, documentos, exercícios, informações e dados sobre o conteúdo 

temático; a garantia de momentos de formação continuada com agricultores e lideranças para: 

conhecer melhor os sujeitos; socializar experiências para avaliar as metodologias de trabalho e 

sistematizar as práticas. (MDA/SAF, 2010, p. 36) 

 

O Quadro 01 apresenta o grau de alinhamento dos agentes de Ater, evidenciando que, com exceção do 

eixo modernização da agricultura, há o alinhamento, em níveis moderado a forte, às diretrizes e princípios da 

Pnater, sob o prisma dos outros seis eixos analisados. 
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Quadro 01 – Grau de alinhamento dos extensionistas, de acordo com os eixos temáticos. 

Eixo Grau de alinhamento 

Modernização da agricultura Fortemente não alinhado 

Agricultura familiar Fortemente alinhado 

Público-compromisso Moderadamente alinhado 

Desenvolvimento sustentável Moderadamente alinhado 

Gestão social Fortemente alinhado 

Agroecologia Fortemente alinhado 

Metodologia participativa Fortemente alinhado 

Fonte: autores da pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa realizada, foi possível verificar a percepção dos agentes de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, no município de Paulo Afonso/BA, em relação aos princípios e objetivos da Pnater, buscando-se 

preencher a lacuna de estudos desta natureza, na localidade. 

Em síntese, pode-se afirmar que, considerando os eixos temáticos abordados nas questões 

supramencionadas, há um forte grau de alinhamento dos agentes de Ater participantes da pesquisa, em relação à 

agricultura familiar, gestão social, agroecologia e metodologia participativa. Pela frequência das respostas, o 

grau de alinhamento é moderado em relação aos princípios do público-compromisso e do desenvolvimento 

sustentável. Somente em relação à modernização da agricultura há um forte não alinhamento à Pnater. 

Com a Pnater, a orientação é que o planejamento das ações extensionistas seja participativo, prezando-

se pelo diálogo com a população rural, sob uma perspectiva multidisciplinar e construtivista. Deve-se garantir a 

gratuidade e a acessibilidade aos serviços de Ater, a fim de promover o desenvolvimento territorial e a melhoria 

da qualidade de vida no campo. 

 

[...] Dentre estes outros pilares fundamentais que sustentam a Política de Ater, destaca-se o 

respeito à pluralidade e às diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e ambientais do país, 

o que implica na necessidade de incluir enfoques de gênero, de geração, de raça e de etnia nas 

orientações de projetos e programas. Sobretudo, cabe enfatizar que a busca da inclusão social da 

população rural brasileira mais pobre será elemento central de todas as ações orientadas pela 

Política Nacional de Ater. (MDA, 2004, p. 04). 

 

Entre as metas da Política Nacional de Ater está o fortalecimento da agricultura familiar no território 

nacional e a consolidação das estratégias de desenvolvimento rural sustentável, fomentando-se a produção de 

tecnologias e de conhecimentos baseados nos princípios da agroecologia e a geração de renda (MDA, 2004). 

Silva e Caporal (2016), alertam que, para a consolidação da Ater no Brasil, alguns problemas precisam 

ser enfrentados. Neste sentido, com a nova abordagem de desenvolvimento rural e a exigência de um novo perfil 
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profissional, a formação do agente extensionista pode ser apontada como um fator indispensável, por serem os 

extensionistas elementos essenciais para a efetivação da Pnater. 

Agentes extensionistas capacitados contribuirão para o enfrentamento das demandas atuais, fomentando 

o desenvolvimento rural sustentável e atuando como difusor de conhecimentos (KUMMER, 2007). 

Neste sentido, os agentes extensionistas devem ter suporte institucional e se apropriar do conteúdo da 

política, qualificando a sua prática. As organizações governamentais e não governamentais de Extensão Rural 

assumem papel importante neste processo, na medida em que, observando a proposta da Pnater, passem a 

disponibilizar recursos e condições aos agentes de Extensão Rural; monitorem as ações de Ater e socializem 

experiências bem sucedidas (BRASIL, 2010). 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Comprovante de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf 
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ANEXO B – Carta de anuência da Secretaria de Agricultura e Aquicultura da 

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA 
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ANEXO C – Questionário de Informações Gerais 

1- Sexo: M (   )  F(   ) 
2- Idade:____ anos 
3- Formação Educacional: 

(  ) Técnico – Curso ______________________ Ano de conclusão:_________ 

(  ) Superior – Curso _____________________ Ano de conclusão:_________ 

4- Tem especialização ou pós-graduação? (   ) Sim (   ) Não 

a) Qual a última? (   ) especialização (mais de 360horas-aula) (    ) 
mestrado (   ) doutorado  

b) Em qual área?_______________________________________________ 

5- Qualificações e/ou capacitações/cursos 
6- Há quanto tempo você trabalha com Assistência Técnica e Extensão 

Rural? _____ anos. 
7- Você se auto-identifica com um(a): 

(   ) técnico(a)   (   ) agricultor(a) (   ) extensionista  (   ) funcionário(a) 
público(a)  

(    ) consultor(a)  (   ) outro(a)_____________________________________ 

8- Instituição que atua: (  ) governamental  (   ) não governamental de ATER 
9- Qual o tipo? (    ) Empresa Estadual de ATER  (    ) Empresa/Prefeitura 

municipal de ATER   (     ) ONG de ATER   (    ) Empresa Privada de ATER 
(   ) outra____________________________________________ 

10- Você trabalha na área de: (   ) direção/gestão  (   ) administração (   ) 
execução em sua organização de ATER. 

11- Predominantemente, a sua forma de atuação profissional para a 
prestação dos serviços de ATER é? 

(   ) atendimento da demanda em assistência técnica (culturas e 
criações) 

(     ) atendimento por projeto (assistência técnica, difusão de tecnologia, 
organização rural etc) com público definido. 

(    ) visitas técnicas periódicas e aleatórias nos diferentes bairros rurais. 

(     ) outras:________________________________________________ 
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ANEXO D – Questionário Temático4 

 

 

Assinale a quadrícula que traduza melhor a sua opinião a respeito de cada 

afirmativa abaixo. 

 

 

Questão Afirmativa DT DP NO CP CT 

 

12 

A Extensão Rural, promotora da 
modernização da agricultura brasileira, 
contribuiu para o aumento da pobreza e da 
miséria no campo brasileiro, expulsando um 
grande número de agricultores familiares do 
campo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

13 

A vocação da agricultura familiar é a 
produção de alimentos sendo fundamental o 
investimento e fortalecimento desta 
categoria. Este fortalecimento deve ser feito 
sob a ótica do desenvolvimento rural 
sustentável para a promoção da segurança 
e soberania alimentar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

14 

O público da extensão deve ser ligado à 
agricultura familiar: proprietários, 
trabalhadores, posseiros, extrativistas, 
parceiros, meeiros, arrendatários, 
agregados, colonos, rendeiros, ocupantes, 
acampados, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, caiçaras; além de reforçar as 
ações afirmativas com a inclusão de índios, 
quilombolas, mulheres, jovens e idosos. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

15 

Os impactos ambientais e sociais 
provocados pelo atual modelo tecnológico 
da agricultura (agroquímicos e mecanização 
excessiva) indicam que a sustentabilidade 
só será alcançada a partir de uma nova 
agricultura baseada em princípios 
agroecológicos. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

16 

É papel do extensionista e da extensão rural 
contribuir para o estabelecimento de modos 
de gestão capazes de democratizar as 
decisões, contribuir para a construção da 
cidadania e facilitar o processo de controle 
social no planejamento, monitoramento e 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

                                                           
4
 No Questionário Temático exibem-se os pesos padrões das questões e a identificação dos modelos de Extensão 

Rural, conforme as alternativas. No entanto, frisa-se que estas informações não estavam presentes no momento 

da aplicação do questionário. 
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avaliação das atividades. 

 

 

 

 

17 

Agroecologia é um modelo de agricultura 
baseada na adoção de determinadas 
práticas culturais; na substituição dos 
insumos químicos pelos naturais e em 
tecnologias agrícolas pouco mecanizadas, 
objetivando ofertar produtos “limpos” ou 
ecológicos e de valor social por ser 
produzido por agricultores familiares. Esses 
agricultores devem ter garantida sua 
participação nos espaços de aprendizagem 
coletiva sobre a produção de base ecológica 
e nos espaços de mobilização regional para 
que os novos conhecimentos sejam 
socializados. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

18 

A ação extensionista deve ser realizada a 
partir de uma abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar, estimulando a adoção de 
metodologias participativas e de um 
paradigma tecnológico baseado na 
Agroecologia. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 

19 

As estratégias da Pnater (agricultura 
familiar, metodologias participativas e 
orientação agroecológica) são fundamentais 
para que a organização de Ater em que eu 
trabalho possa cumprir sua missão 
institucional. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20 

A Pnater produziu e está produzindo os 
resultados previstos internamente, isto é, 
criar uma nova concepção de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na organização de 
Ater em que eu trabalho. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21 

A Pnater disponibilizou recursos materiais, 
financeiros e metodológicos para a 
organização de Ater em que eu trabalho, 
viabilizando não somente o cumprimento 
das metas da política como a própria missão 
institucional da organização. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

22 

As formas e atuação trazidas pela PNATER 
(para a agricultura familiar, metodologias 
participativas e orientação agroecológica) 
são melhores do que aquelas 
predominantemente utilizadas no passado 
(por produto, na propriedade). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

23 

Eu participei ativamente da implementação 
da PNATER, dei o melhor de mim em 
termos de dedicação e utilização de meus 
conhecimentos para melhorar métodos e 
processos de trabalho. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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24 

A PNATER trouxe para mim uma nova 
forma de ver e trabalhar a extensão rural. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

25 

Recebi treinamento e capacitação 
adequadas para implementar as estratégias 
de desenvolvimento rural sustentável 
propostos pela PNATER. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

26 

A PNATER melhorou efetivamente a vida 
das famílias rurais beneficiárias desta 
política. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

27 

A PNATER produziu e está produzindo os 
resultados previstos externamente, isto é, 
promover o desenvolvimento sustentável 
das comunidades rurais. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

28 

Em sua opinião, quais os principais desafios para implementação da 
PNATER? 
 

 

 

 

 

 

29 

Baseado em comprovações científicas, o 
extensionista deve convencer o agricultor 
para que adote procedimentos considerados 
mais adequados para os fins almejados, 
uma vez que sabe positivamente o que é 
adequado ou não para cada realidade. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
INTERVENÇÃO) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

30 

A extensão buscar compartilhar 
aprendizagens e vivências; é uma proposta 
participativa que leva à reflexão, sendo o 
extensionista o intermediador dos 
conhecimentos que devem ser 
compartilhados com a comunidade. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
PARTICIPAÇÃO) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

31 

A extensão é um serviço de assistência, 
com aplicação de tecnologias e 
conhecimentos, conduzida pelos 
extensionistas para solução de problemas 
demandados pelos agricultores. Se por 
acaso os resultados não ocorrerem de forma 
prevista é provável que alguns passos do 
processo tenham sido executados de 
maneira equivocada pelo agricultor. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
SERVIÇO) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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32 

Os extensionistas devem seguir os 
programas propostos por políticas de Estado 
e instituições de ATER, elaborados a partir 
de verdades científicas incontestáveis, cujos 
benefícios são comprovados por meio de 
experiências desenvolvidas com êxito em 
outros lugares. Além disso, a ação da 
extensão é justificada pela sua importância 
para o desenvolvimento nacional e os 
agricultores devem ser convencidos que o 
que está sendo oferecido é a melhor 
proposta. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
INTERVENÇÃO) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

33 

Os serviços de extensão se assemelham a 
uma relação contratual onde ambas as 
partes criam compromissos mútuos. O 
extensionista oferece uma solução viável 
para determinado problema e o agricultor 
deve seguir o que lhe foi oferecido. Os 
usuários destes serviços são vistos como 
clientes. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
SERVIÇO) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

34 

O extensionista enxerga o agricultor como 
possuidor de condições de selecionar o que 
é conveniente para sua realidade. Portanto, 
o interesse do extensionista não é persuadir 
o agricultor, mas antes oferecer uma 
proposta. Trata-se de uma aliança onde se 
comunicam vivências. 
(MODELO DE EXTENSÃO COMO 
PARTICIPAÇÃO) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

35 

Faça uma breve avaliação global da PNATER (críticas, elogios, pontos 

positivos, pontos negativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


