
 

ESQUEMA-RESUMO – A importância da ATER no Agro Familiar 
 

Apenas lembrando, ATER é a abreviação para:  Rural. 

 
Comumente chamado de extensionista, esse profissional tem como atribuição orientar 
os agropecuaristas, que recebem atendimento sobre meios de utilizar as práticas e técnicas mais 
eficientes na produção agropecuária. 

 
A Extensão Rural, visa estimular a população rural para que adotem mudanças em sua maneira 
de cultivar a terra, de criar seus animais, de administrar seu negócio, de dirigir o seu lar, de 
defender a saúde da família, de educar os seus filhos e, de trabalhar em favor da própria 
comunidade, no coletivo. Também pode ser entendida como um processo educativo, de 
transmissão de conhecimentos de qualquer natureza, sejam eles técnicos e ligados aos 
negócios, ou não. 

 
Por este caráter educativo, que o serviço de extensão rural normalmente é desempenhado por 
instituições públicas de ATER ou organizações não governamentais, que geralmente estão 
vinculadas à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do governo do 
Estado. Além disso, costumam andar junto com poder legislativo, prefeituras, secretarias de 
Estado, ministérios, entidades de classe, associações, cooperativas e organizações não 
governamentais, pois existe um interesse social nessa extensão rural. 

 
Na maioria dos estados, o serviço de ATER é realizado pela EMATER - EMPAER. Ela existe em 
quase todos os estados, sendo que em alguns têm nomes e características diferentes, mas 
fazem o mesmo trabalho de assistência técnica e extensão rural. Uma importante constatação 
é que em alguns estados a Emater funciona de forma mais eficiente, em outros, nem tanto. 

 
Chamamos sua atenção para uma característica: nos Estados onde a Emater - Empaer (ou 
similar) é forte e organizada, a agricultura familiar é desenvolvida e próspera. 

 
Aproveitando a reflexão, registre a (s) empresa (s) que faz este trabalho em sua região: 

  _ 
  _ 

 

Nesta mesma linha, anote aqui  a data de sua última visita à empresa, para 
falar das estratégias, necessidades e demandas dos produtores do agro familiar em sua região. 

 
Um produtor rural, quando bem assistido por um ATER, tem uma melhor capacidade de geração 
de receita, tem maior giro financeiro, consegue consumir um leque maior de produtos e serviços, 
e para continuar crescendo vai precisar de mais recursos, seja em investimento e de custeio, ou 
ainda seguro, consórcio e toda a gama de produtos e serviços da cooperativa. 

 
Refletindo sobre isso, relacione abaixo suas dúvidas que foram coletadas no atendimento ao 
associado que poderiam ser esclarecidas e demandadas na ATER de sua região: 

 

  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
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