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A PNATER 
 
Visando fortalecer 
O desenvolvimento local 
De forma sustentável 
E como aparato estatal 
É que assim foi criada 
Lançada e publicada 
Uma Política Nacional. 
 
Voltado à população 
De certos segmentos 
Que sempre foi excluída 
Do processo de crescimento 
Sem acesso às políticas públicas 
E sem e o apoio da República 
Travando seu desenvolvimento. 
 
Para agricultores familiares 
Quilombolas ou assentados 
Pescadores artesanais 
E muito outros desprezados 
Povos indígenas e excluídos 
Pelo Poder Público banidos 
Ou até mesmo abandonados. 



É a Política de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
Tratada pela Lei 12.188 
Que é de âmbito Nacional 
Criada pelo MDA 
Secretaria da Agricultura Familiar 
De natureza socioambiental. 
 
PRINCÍPIOS 
 
É um princípio da Pnater  
O desenvolvimento rural 
De forma sustentável 
Com preservação ambiental 
E utilização adequada 
Compatível e planejada 
De todo recurso natural. 
 
O seu segundo princípio 
É de caráter assistencial 
Dar acesso aos serviços 
Gratuitamente e total 
Com técnica e qualidade 
Para assistir de verdade 
Qualquer produtor rural. 



O terceiro dos princípios 
É sobre a participação 
De caráter interdisciplinar 
Buscando-se a construção 
Da cidadania intercultural 
Nas políticas, em geral, 
E democratizar a gestão. 
 
 
O quarto princípio funde 
Como sendo inseparáveis 
Agricultura e ecologia 
Como de base favoráveis  
Para desenvolver sistemas 
Seguros e sem problemas 
De produção sustentáveis. 
 
 
O seguinte princípio 
Diz respeito à equidade 
Nas relações de gênero 
Geração e diversidade 
Valorizar cada raça e etnia 
Isso gera a harmonia 
E fortalece a igualdade. 



Enfim, vamos ao último 
Que é em nível nacional 
Contribuir pra segurança 
Alimentar e nutricional 
Que fortalece a soberania 
E fomenta a hegemonia 
Também no âmbito regional. 
 
OBJETIVOS 
 
São muitos objetivos 
Por isso vou resumir 
Não vou falar de todos 
Pois você precisa agir 
Ler todo o quarto artigo 
É um conselho de amigo 
É melhor você me ouvir. 
 
Mas o primeiro deles 
Que aqui eu apresento 
Cujo intuito é promover 
O tal Desenvolvimento 
Rural e sustentável 
Muito bom e apreciável 
Esse é o fundamento. 



Apoiar as iniciativas 
Que sejam econômicas 
Com potencialidades 
Digamos, dicotômicas 
As vocações regionais 
Como também as locais 
De forma isonômica. 
 
 
Aumentar a produção 
Os produtos e a qualidade 
Dos serviços agropecuários 
E também toda atividade 
Sejam elas as florestais 
Bem como as artesanais 
Isto é, a produtividade. 
 
 
Assessorar atividades 
Econômicas e de gestão 
Dando base aos negócios 
Auxiliando a organização 
Para inserir no mercado 
Depois de acompanhado 
As fases da produção. 



Desenvolver ações 
Voltadas à proteção 
Dos recursos naturais 
Visando a conservação 
De toda biodiversidade 
Regulando a atividade 
Manejo e recuperação. 
 
 
Utilizar conhecimentos 
Tradicionais e científicos 
Para produzir sistemas 
Sustentáveis e empíricos 
Dando aos beneficiários 
Produtores ou proprietários 
Muita renda e benefícios. 
 
 
Promover formação 
É objetivo fundamental 
Formar agentes técnicos de 
Assistência e extensão rural 
Apoiar o Associativismo 
E fomentar o Cooperativismo 
Este é seu grande ideal. 



Promover desenvolvimento 
Se apropriando de inovações 
Tecnológicas e organizativas 
É mais uma de suas ações 
Adequando ao beneficiado 
E Integrando ao mercado 
Todas as suas produções. 
 
 
Propiciar a integração 
Da Ater com a pesquisa 
Aliando produção agrícola 
Com o meio rural à guisa 
Do conhecimento científico 
Porque isso é magnífico 
Vamos vestir esta camisa! 
 
 
Contribuir para a expansão 
Da qualificação profissional 
Contextualizando o aprendizado 
À nossa realidade rural 
De forma diversificada 
E também apropriada 
Essa é a Política Nacional! 
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