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1. Introdução 
 
 A assistência técnica e extensão rural ao longo dos 531 anos de atuação no 
Paraná têm se mostrado um espaço “ocupacional” (ORTIZ. 2007), para a 
materialização do projeto ético político dos assistentes sociais, por meio dos 
impactos expressivos que visam o desenvolvimento da Agricultura Familiar de forma 
universal abrangendo aspectos sociais, econômicos e ambientais. No âmbito do 
Estado do Paraná existem vários profissionais do serviço social inseridos no 
processo de extensão rural os quais integram equipes multidisciplinares que 
desenvolvem ações em prol da sustentabilidade da Agricultura Familiar. 
 O trabalho que ora é apresentado expressa o escopo da experiência da 
atuação de uma assistente social na área da assistência técnica e extensão rural 
aos Agricultores Familiares2 e Assentados da Reforma Agrária no município de 
Cantagalo-PR, durante o período 2009-2010, junto as seguintes instituições: 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cantagalo-PR e o EMATER - Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o intuito de, a despeito 
de seus limites, contribuir com a discussão sobre a instrumentalidade3 do Serviço 
Social em busca a materialização do seu projeto ético político, e o reconhecimento 
de novos espaços para atuação desse profissional.  
 
2.2. Desenvolvimento . 
 
 O município de Cantagalo-PR possui uma população estimada em 12.750 mil4 
habitantes sendo que cerca de 45% residem na zona rural destes aproximadamente  
60 % das famílias caracterizam-se como Agricultores Familiares os quais exercem 

                                                 

1-  Estratégias Metodológicas da Extensão Rural no Paraná – EMATER 2009, pg 5. 
2- Entende-se como regime de economia familiar “Agricultura Familiar” a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do 
núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem empregados 
permanentes. Art.9º parágrafo 1º Lei 11.718 - 20/06/ 2008. 
3- A Instrumentalidade aqui descrita no sentido que Guerra estabelece ao termo - Modo de ser que a      
profissão adquire no interior das relações sociais GUERRA 1995. 
4- Dados do censo  IBGE 2006.  
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uma significativa participação na economia local. A cadeia produtiva se estabelece 
por meio da pecuária leiteira, agricultura e fumicultura principais atividades exercidas 
pelos Agricultores Familiares. Nesse sentido o papel assistência técnica pauta-se na 
perspectiva da sustentabilidade aliada à preservação ambiental e desenvolvimento 
social.  

Ao considerarmos os princípios do projeto ético político5 do Assistente Social o 
qual tem na “Questão Social” seu principal objeto de intervenção, pode-se inferir que 
o papel da extensão rural converge para os mesmos princípios plasmados no projeto 
ético político dos Assistentes Sociais, que é a busca da superação de situações de 
vulnerabilidades da população e o enfrentamento da pobreza. O objeto do Serviço 
Social tem, historicamente, sido delimitado em virtude das conjunturas políticas e 
socioeconômicas do país, dessa forma o processo histórico sofrido pela questão 
agrária no Brasil, reflete uma a agricultura familiar, vulnerável que requer várias 
ações por parte do Estado para seu fortalecimento. 

 No entanto a política de ATER6 ainda é algo a ser concretizada, pois, no Brasil 
o “Direito” não é apenas declaratório ele precisa ter processualidade, ou seja, não é 
suficiente que existam leis que garantam direitos, essas leis precisam ser 
materializadas, e o serviço social se insere nesse contexto como um agente 
mediador de ações para a efetivação de direitos, que possibilitem a melhoria da 
qualidade de vida das famílias Agricultoras.  
 
2.2 Metodologia 
 

Para a materialização do trabalho o Assistente social utiliza-se de uma gama 
de instrumentais que possibilitam a compreensão da realidade vivenciada pelo 
público o qual atenderá. Entre eles o instrumental está o método do DRP 
Diagnóstico Rápido Participativo, que consiste na realização de reunião com o grupo 
qual irá acompanhar, e junto com ele identificar quais as dificuldades, as 
potencialidades, os objetivos e as prioridades. A partir disso é possível elaborar em 
conjunto o plano de trabalho e traçar objetivos, metas, mecanismos para conclusão 
das metas e prazos. Esse processo permite que os participantes do grupo sintam-se 
mentores da mudança, isso possibilita a construção do processo organizativo do 
grupo por meio da orientação, o grupo conquista a autonomia das decisões que 
favorecerão a comunidade. Tal metodologia permite que o profissional conheça as 
principais linhas de atuação e quais os pontos que demandam mais atenção.  

Além do DRP, são realizadas reuniões com a comunidade para disseminar 
                                                 
5 - A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele posiciona a favor da equidade e da 
justiça social, na perspectiva da universalidade do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e 
programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como 
garantias dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. NETTO pg 16. 
6- Entende-se por Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: 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. 2º Inciso I Lei 12.188/2010. 
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informações referentes às políticas públicas e programas destinados à Agricultura 
Familiar, como por exemplo, PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, P.A.A Programa Aquisição de alimentos - o qual objetiva apoiar, 
estimular e fomentar iniciativas de produção, comercialização e consumo de 
alimentos com o objetivo de contribuir para a garantia do acesso ao alimento em 
quantidade, qualidade e regularidade, gerando renda, promovendo a inclusão social 
da parcela da população sob risco social através da compra e doação 
governamental de alimentos provindos da agricultura familiar. 

Durante a realização das reuniões são apresentados os diversos programas do 
MDA e as legislações pertinentes aos agricultores, dentre elas a lei ambiental, 
previdenciária e noções de associativismo e cooperativismo. O acesso a essas 
informações possibilita com que o público obtenha o conhecimento das 
possibilidades de melhoria das condições de vida e assegura a permanência das 
famílias no campo.      

 
2.3 Resultados obtidos 
 

O projeto ético político do Serviço Social se concretiza nas ações do cotidiano 
dos profissionais e na medida em que essas ações têm impacto na realidade que se 
deseja transformar.  

Alguns resultados já podem ser visualizados em Cantagalo, como exemplo: por 
meio do trabalho executado pela equipe interdisciplinar, pode-se viabilizar a um 
grupo de 20 agricultores o acesso ao programa para comercialização de produtos 
oriundos da agricultura familiar, em consonância com a Resolução/CD/FNDE nº 38, 
de 2009, a qual regulamenta a Merenda Escolar, em âmbito nacional e dispõe que 
no mínimo 30 % do recurso destinado para a compra da merenda escolar deve ser 
utilizado para aquisição de produtos direto da Agricultura Familiar. 
  No entanto para que os agricultores tivessem acesso a essa política 
demandou um processo organizativo, para garantir a sistematização do 
fornecimento dos produtos, nesse sentido a assistente social, atuou como 
articuladora orientando e auxiliando o grupo de agricultores no processo de 
organização e construção do projeto e todos os critérios para comercialização dos 
seus produtos, desde a formação do grupo, as orientações sobre a qualidade das 
mercadorias até a concretização da venda. 
 Também foram realizadas várias reuniões no interior (em 10 comunidades), 
para informar as famílias a respeito dos direitos previdenciários e sobre os vários 
programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de 
torná-los acessíveis ao público a qual se destinam. Além do que já dispomos, o 
trabalho do Serviço Social junto ao STR de Cantagalo, auxiliou-o na inclusão de 20 
famílias no Programa Nacional de Habitação Rural ao divulgar o programa, na 
seleção das famílias e na coleta da documentação necessária. 
 A realização dos trabalhos mencionados e outros contaram com a 
participação de uma equipe multidisciplinar, composta por: (uma) Administradora, 
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(uma)  Agrônoma, 3 (três) acadêmicos de Geografia, (uma)  acadêmica de economia 
o que enriqueceu os resultados pois o intercambio entre esses profissionais 
possibilitou a intervenção junto a agricultura familiar, envolvendo vários aspectos 
desde questões, sociais, ambientais e econômicas das famílias, pois não pode–se 
tratar esses assuntos de forma unilateral, considerando que o desenvolvimento não 
acontece se não for de maneira universal. Esses representam alguns resultados 
obtidos por meio da atuação da assistente social na área da extensão rural.  
 

2.4 Considerações finais 
 

Ao apresentar o escopo dos trabalhos desenvolvidos por uma Assistente 
Social na área de extensão rural, objetivou-se estimular para que outras 
experiências de atuação venham ao conhecimento da classe, com intuito de nos 
fortalecermos, na busca da concretização do projeto ético político da categoria. 
Portanto não temos como pretensão encerar essa temática considerando a sua 
amplitude e complexidade, a qual se configura no modo de operar do serviço social 
mediante as situações impostas pelas relações sociais emanadas do sistema de 
produção e reprodução da forças produtivas. 
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