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RESUMO: O presente relato destaca a experiência de ATER- Assistência Técnica e 
extensão rural junto a um grupo de produtores rurais assentados do assentamento 
Rodeio no município de Presidente Bernardes-São Paulo, no processo de organização 
de uma associação de produtores para participação no PAA - Programa de Aquisição 
de Alimentos que é um instrumento de política pública instituída pelo governo federal 
que prevê a compra direta de alimentos da agricultura familiar e doação simultânea 
para entidades sociais e populações com maior vulnerabilidade social. Essa 
experiência resultou na elaboração de um projeto no valor de R$ 168.000,00 que 
atenderá 20 produtores rurais. 

 

Palavras chave:  ATER; Organização; PAA. 

 

ABSTRACT:  This report highlights the experience earthing Technical Assistance and 
Rural Extension with a group of settlers farmers Rodeo settlement in the municipality of 
Presidente Bernardes -São Paulo, in the process of organizing an association of 
producers to participate in the PAA - Program food Acquisition which is an instrument 
of public policy established by the federal government that provides for the direct 
purchase of food from family farms and simultaneous donation to social institutions and 
populations greater social vulnerability. This experience resulted in the development of 
a project in the amount of R $ 168,000.00 which will serve 20 farmers. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 O PAA - Programa de Aquisição de Alimentos é um instrumento de política 

pública instituída pelo governo federal para o combate à pobreza pelo artigo 19 da Lei 

nº. 10.696, de 02 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto nº. 4.772, de 02 de 

julho de 2003 o qual foi alterado pelo Decreto nº. 5.873, de 15 de agosto de 20062. O 

Programa é executado com recursos dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em parceria com 

estados, municípios e com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).  A 

finalidade do Programa de aquisição de Alimentos é incentivar a agricultura familiar e 

garantir a segurança alimentar. Para tal, parte dos alimentos é adquirida pelo governo 

diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades 

indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, para a formação de estoques 

estratégicos e distribuição à população em maior vulnerabilidade social.  

De acordo com o site oficial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os 

produtos destinados à doação são oferecidos para entidades da rede sócio 

assistencial, nos restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias 

e ainda para cestas de alimentos distribuídas pelo Governo Federal.  

Podem participar do Programa agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou 

empreendimentos familiares rurais portadores de DAP - Declaração de Aptidão ao 

Pronaf, organizados em associações de produtores.  

Na organização dos produtores é que o papel da assistência técnica e 

extensão rural se faz presente. De acordo com Peixoto (2008; pg.07) 3 “o conceito de 

Extensão Rural consiste num sentido literal, o ato de estender, levar ou transmitir 

conhecimentos de sua fonte geradora ao receptor final, o público rural. Em um sentido 

amplo e, atualmente mais aceito, extensão rural pode ser entendida como um 

processo educativo de comunicação de conhecimentos de qualquer natureza sejam 

conhecimentos técnicos ou não”.  

A assistência técnica e extensão rural no Brasil, historicamente se 

institucionalizaram a partir de meados da década de 1940 no contexto de uma política 
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de cunho desenvolvimentista com o objetivo de promover a melhoria das condições de 

vida da população do campo e fomentar o processo de industrialização do país. Com o 

decorrer do tempo foram criadas nos Estados as Associações de Crédito e assistência 

Rural (Acar), que constituíram um sistema nacional, o Siber- Sistema Brasileiro de 

Extensão Rural e, posteriormente, se tornaria o Sibrater- Sistema brasileiro de 

Assistência Técnica e Extensão Rural. Porém no Estado de São Paulo o processo foi 

diferente. Na década de 1960 foi criada a Cati- Coordenadoria de Assistência Técnica 

integral, órgão responsável por prestar Ater para os agricultores em geral. Somente 

em meados de 1970 o serviço de Ater foi estatizado tornando-se público e gratuito. No 

Governo do presidente Fernando Collor de Mello, no início da década de 1990, o 

Sibrater foi extinto ficando o atendimento à agricultura familiar diminuído, ou quase 

eliminado. A Constituição de 1988 determinou a manutenção dos serviços de Ater 

pública e gratuita aos pequenos agricultores, mas o quadro só se alterou em 2003 com 

a definição da Política Nacional de Ater – o PNATER. 

 Em janeiro de 2012 foi sancionada a nova Lei de ATER-Assistência Técnica e 

Extensão Rural, Lei 12.188 que tem com um de seus princípios a adoção de 

metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, 

buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública. 

Peixoto (2008) discute que o termo extensão rural também pode ser entendido 

como uma política pública 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. 

No Estado de São Paulo a Fundação ITESP- Instituto de Terras de São Paulo 

“José Gomes da Silva” é um órgão do governo de São Paulo para a promoção da 

cidadania, que desenvolve um trabalho de regularização fundiária urbana e rural, 

implantação e suporte aos assentamentos de trabalhadores rurais e às comunidades 

quilombolas. Seu trabalho ocorre no âmbito estadual, promovendo a democratização 

do acesso a terra, em benefício de posseiros, quilombolas, trabalhadores rurais sem-

terra ou com pouca terra, além de implementar políticas de desenvolvimento 

sustentável para as comunidades com as quais atua, numa perspectiva de resgate da 

cidadania, com vistas ao desenvolvimento humano, social e econômico. O Itesp presta 

assistência técnica a mais de 10,2 mil famílias em 172 assentamentos rurais, atuando 

tanto na implantação de projetos de assentamentos. O ITESP está presente em 54 
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municípios que possuem assentamentos rurais. A maior parte dos assentamentos está 

na região do Pontal do Paranapanema: 106, somando mais de 5,7 mil famílias4. 

Para a sua execução dos serviços de Ater é previsto a atuação de várias áreas 

do conhecimento como engenheiros agrônomos, médicos veterinários e, entre outros, 

o assistente social que atua na organização das comunidades. ~ 

O profissional do Serviço Social em função do caráter investigativo e 

interventivo da profissão atua de forma a identificar demandas das comunidades 

atendidas pelo ITESP com o objetivo de propiciar aos beneficiários o acesso aos 

direitos sociais básicos, como saúde, educação e assistência social, estabelecendo 

parcerias com órgãos governamentais e não governamentais. O trabalho do serviço 

social visa a inda estimular a organização da comunidade, em especial de grupos de 

mulheres e de jovens, propondo, estimulando e apoiando ações que visem à 

organização e o desenvolvimento econômico e social das comunidades. 

 

 

2  DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 

Em cada região do Estado de São Paulo há um escritório da Fundação ITESP 

que é denominado de GTC- Grupo Técnico de Campo cujas principais atividades são 

proporcionar ações de ATER nos Assentamentos Rurais, além de regularização 

fundiária, formação e capacitação junto às comunidades assentadas e quilombolas e 

também na mediação de conflitos. 

Em Maio de 2014 iniciamos o trabalho como assistente social no GTC de Pres. 

Bernardes- SP.  O GTC - Grupo Técnico de Campo de Pres. Bernardes é responsável 

por atender com ações de ATER- Assistência Técnica e extensão rural, 08 (oito) 

assentamentos situados no município, sendo estes denominados: Água Limpa I e II, 

Santa Eudóxia, Rodeio, Palu , Florestan Fernandes, Santo Antônio e Quatro irmãs. 

Somando 267 famílias atendidas. Os respectivos assentamentos foram implantados a 

partir de 1997, constituem-se por lotes de 14(quatorze) a 20(vinte) hectares e situam-
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se paralelamente a rodovia estadual Olímpio Ferreira da Silva- SP 272, que liga os 

municípios de Pirapozinho à Mirante do Paranapanema.  

A atividade econômica principal é a pecuária leiteira e agricultura de 

subsistência com a presença de hortas domésticas, mandioca, milho, Napier e cana 

para alimentação do gado, além da presença de variedade de frutíferas. Há também 

criação de pequenos animais como aves, ovinos e suínos. A participação nos 

programas governamentais é tímida ou inexistente. 

Nos primeiros contatos com os assentados foi identificado um grupo de 

produtores que demonstravam um potencial produtivo que os destacavam no 

assentamento. Durante a realização de um curso de capacitação para produção de 

tomate orgânico surgiu o questionamento sobre a participação nos Programas 

governamentais de aquisição de alimentos da agricultura familiar, tais como PAA- 

Programa de Aquisição de Alimentos, PENAE- Nacional de Alimentação Escolar e 

PPAIS – Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social. O envolvimento dos 

agricultores era bastante tímido e administrado apenas por uma associação que 

apresentava diversos problemas tais como prestação de contas, pontualidade no 

pagamento das entregas e falta de transparência em relação aos preços dos produtos, 

o que resultava na desconfiança da comunidade representando um fator desmotivador 

para a participação nos programas, especialmente no PAA. Quando indagado o 

porquê não se organizavam em uma associação própria e assim participarem de um 

projeto para entrega de alimentos, disseram que já tinham uma associação que havia 

sido formada para a administração da utilização de um trator adquirido via MAD – 

Ministério de Desenvolvimento Agrário, mas que estava desativada e necessitava ser 

atualizada.  

Inicialmente o grupo interessado era constituído por 09 pessoas e, desde então 

foram realizadas reuniões periódicas com o objetivo de atualizar a associação e 

elaborar o projeto para participação no PAA. A primeira iniciativa foi entrar em contato 

com um escritório de contabilidade para dar início à atualização da associação e 

mudança da diretoria. Processo este oneroso para o grupo que iniciava um processo 

de organização, não apenas em relação ao custo financeiro, mas o processo 

burocrático que envolve a questão, inclusive com o nítido desinteresse do escritório 

por se tratar de trabalhadores rurais assentados.  O próximo passo foi buscar o apoio 

da prefeitura municipal que, até então, buscava alimentos do PAA em um município a 

50 km de distância por entender que os produtores locais não tinham competência 

para produzirem. Foi necessária a aproximação com a primeira dama para 
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desmistificar este conceito e solicitar o apoio no recebimento da produção dos 

assentamentos do município.  

Durante todo o processo o assistente social esteve sempre presente 

acompanhando as discussões e esclarecendo os pontos mais complexos o que 

propiciou confiança aos produtores assentados que, por muitas vezes, tiveram que se 

impor perante autoridades locais como prefeitura municipal, Banco do Brasil, 

Contadores, entre outros, para conseguirem conquistar seu objetivo de legalizar a 

associação e organizar o projeto do PAA para 2015. 

 Foi então elaborado o primeiro projeto com a perspectiva de entrega para 

Novembro de 2014, porém o primeiro obstáculo encontrado foi à dificuldade em se 

desligar da associação anterior que gerenciava o PAA. Foram realizadas conversas de 

conciliação com o presidente do referido grupo que, aparentemente aceitava o fato 

dos produtores saírem, mas nos papéis enviados à CONAB-Companhia Nacional de 

Abastecimento, os nomes dos produtores não haviam sido retirados dando duplicidade 

nos documentos oque impediu o grupo de concretizar seu projeto n o tempo previsto. 

Esta situação desmobilizou o grupo e colocou em cheque a capacidade de 

organização dos produtores, principalmente frente à prefeitura municipal que esperava 

receber os alimentos para o início de 2015.  

Neste momento a realização de reuniões para discussão de estratégias para o 

enfrentamento dos problemas foi de suma importância. A responsável pela elaboração 

do projeto foi chamada par esclarecer as dúvidas dos produtores e o incentivo a 

continuar o processo de organização foi retomado, inclusive com a inclusão de outros 

produtores que se juntaram ao grupo inicial. O projeto foi fechado em fevereiro de 

2015 com a participação de 20 produtores, não apenas do assentamento Rodeio, mas 

também dos assentamentos Água Limpa I e Palu, somado um valor de                       

R$ 168,00 (Cento e sessenta e oito mil reais) gerando um ganho de R$ 8.000,00/ano 

para cada produtor. 

 Complementares ao processo de legalização da associação foram realizados 

cursos de Planejamento de produção, olericultura básica, controle de pragas e 

doenças e plantio consorciado em parceria do ITESP com órgãos como SEBRAE e 

SENAR com o objetivo de capacitar os produtores. 

 Em março de 2015 foi aprovado o Projeto junto à CONAB e as primeiras 

entregas previstas para início de abril de 2015. 
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 A atuação profissional do assistente social será no acompanhamento do 

Projeto monitorando as entregas, prestações de conta e realizando reuniões com os 

membros da associação e Entidades assistências recebedoras dos produtos para 

avaliação e monitoramento dos trabalhos. 

 A ambição futura e a participação destes produtores nos demais Programas 

governamentais tais como o PENAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar e o 

PPAIS – Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social por tratar-se de 

Programas que visam atender a política de segurança alimentar. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo do assistente social na extensão rural é de propor, estimular e apoiar 

ações que visem à organização e o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades. A intervenção profissional do Assistente social no processo de 

organização da Associação de produtores rurais do Assentamento Rodeio- 

Associação “Filhos da Terra”- foi fator determinante para o acesso à política pública de 

segurança alimentar representada pelo PAA- Programa de Aquisição de Alimentos do 

governo Federal. O processo de organização dos produtores se desencadeou a partir 

da provocação da demanda por parte do profissional que despertou no grupo o 

potencial que tinham para a organização quebrando assim a dependência que tinham 

de terceiros para o acesso ao Programa. A atuação do profissional se deu através de 

orientações e esclarecimentos diante da burocracia apresentada; Na elaboração do 

projeto e o acesso à CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento que 

operacionaliza o Programa; Na articulação junto aso órgãos públicos como a prefeitura 

municipal e as entidades assistências que receberão os produtos e na realização de 

reuniões periódicas com o grupo no enfrentamento dos obstáculos ocorridos durante o 

processo a na condução dos trabalhos para resolução dos conflitos que seriam 

desmotivadores para o grupo. 

A partir do início das entregas de alimentos, o trabalho do assistente social 

será o acompanhamento dos trabalhos através da realização de reuniões com as 

entidades para avaliação do Programa e no o acompanhamento dos produtores. 
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A importância da organização de uma associação de produtores rurais se dá 

na possibilidade de desenvolver o sentimento de união do grupo a partir da 

consciência de que sozinho não consigo conquistar meus objetivos, além de despertar 

a disponibilidade para participação e o espírito solidário e assim avançar nas 

discussões sobre outros tantos aspectos que envolvem a vida comunitária e permitam 

assim produzir melhor no lote adquirindo conhecimentos e novas tecnologias de 

produção com a possibilidade de dividir custos, acrescentar força de trabalho; resolver 

problemas de logística; colocar os produtos no mercado, gerar renda e assim 

conquistar melhores condições de vida. 

O Objetivo da atuação profissional é disseminar este processo de organização 

nos demais assentamentos atendidos pelo GTC- Grupo técnico de campo de Pres. 

Bernardes obedecendo às características individuais de cada comunidade e o tempo 

de amadurecimento em relação ao sentimento de participação social. 
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