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1. BREVE HISTÓRICO DA EXTENSÃO RURAL 

 O Serviço de Extensão Rural, desde sua origem esteve ligado ao desenvolvimento 

entendido como modernização do setor agrícola, seja pela difusão de técnicas de 

conhecimento no sentido de beneficiar as classes menos favorecidas ou pela assistência 

aos agricultores através de programas de melhoria de comunidades. 

 Considerando-se a Extensão Rural no âmbito universal, encontram-se duas 

correntes: uma européia e outra norte-americana. 

 Provavelmente, o primeiro sistema moderno de educação de Extensão Rural foi 

estabelecido na Irlanda, em meados do século XIX, durante uma crise econômico-social 

motivada pela ferrugem da batata – “Phytophthora infestans” - cuja incidência persistiu 

durante os anos de 1845 a 1850. Os seus efeitos sociais foram catastróficos para pequenos 

produtores e arrendatários que tinham na batata sua fonte básica de alimentação. A fome na 

Irlanda obrigou o governo a introduzir vários planos de caráter emergencial, nos quais 

estimulava as organizações de caridade no sentido de amenizar a fome, a doença, o 

desemprego, bem como, apoiar a classe proprietária que estava falida. Alguns planos foram 

inovadores porém seu impacto foi inconstante e de valor ambíguo (FREITAS, 1990). 
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 Segundo YATES & PIETERS (1988), o Serviço de Extensão Agrícola na Europa 

Ocidental era um complemento à educação técnica dos jovens. O trabalho era feito por um 

grupo de especialistas, dentro de uma área geográfica, cuja responsabilidade era entrar em 

contato com os agricultores e ajudar nos seus problemas técnicos. O Serviço de Extensão 

era providenciado pelos agricultores através de suas associações e cooperativas. Outra 
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forma informal de exercer a Extensão era através das sociedades camponesas, 

cooperativas, associações (de produtores, cooperativas, pecuaristas e mulheres) e clubes 

de jovens. Todos organizavam atividades que, direta ou indiretamente, atingiam objetivos 

educacionais. As associações nasciam de necessidades sentidas na base, e, ao mesmo 

tempo, os seus objetivos não eram extensionistas e sim, tinham preocupação com os 

interesses políticos dos agricultores. 

 Na opinião de RAE (1988), até o início da II Guerra Mundial, a assistência ao campo, 

na Inglaterra, foi realizada por dois setores de técnicos em educação agrícola: Serviço 

Agrícola Distrital e Serviço Consultivo Agrícola. O primeiro era um serviço local que prestava 

assistência técnica integrada à educação agrícola e, às vezes, formava uma comissão de 

educação agrícola com proprietários e produtores rurais. As propriedades ligadas às escolas 

eram administradas segundo princípios empresariais, mas suas funções eram servir de 

unidades demonstrativas, onde os resultados da pesquisa eram testados servindo de 

estímulo na formação de alunos e propiciando o encontro de produtores rurais para verem e 

discutirem a possibilidade de reaplicação nas suas propriedades. 

 Para apoiar a educação agrícola, de acordo com o autor antes citado, existia o 

Serviço Consultivo Agrícola, situado em Colégios Agrícolas ou no Departamento de 

Agricultura das Universidades. Esses centros reuniam diferentes especialistas que 

funcionavam como consultores aos serviços distritais de Extensão e eram pagos pelo 

Ministério da Agricultura. A educação agrícola era uma estrutura integrada. Os 

departamentos das Universidades e Colégios tinham pessoal e equipamentos para treinar 

professores, pesquisadores e extensionistas. Os centros de pesquisa deviam estar 

preocupados com problemas reais e os extensionistas tinham a responsabilidade de traduzir 

em prática agrícola as inovações surgidas. 

Nos Estados Unidos, com base no trabalho de KELSY & HEARN (1966), o impacto 

da revolução industrial inglesa, gerou uma necessidade crescente de matérias-primas que 

teve reflexos na agricultura que deveria atender uma demanda em expansão. Daí, veio a 

necessidade de melhorar os métodos de trabalho, originando diversas formas de atividades 

extensionistas. A primeira foi a Sociedade de Agricultura que tinha por objetivos a realização 

de palestras, conferências, feiras, exposições e a organização das associações de classes. 

Em seguida, surge um modelo mais aperfeiçoado de extensão – os Institutos de 

Fazendeiros – que passaram a promover cursos rápidos para os agricultores. No entanto, os 

padrões de vida do povo do campo e da cidade continuaram com disparidades alarmantes 

determinando que fossem tomadas providências no sentido de corrigir as possíveis falhas. 

Isto se deu em 1914 com a publicação da Lei Smith-Lever que estabelecia recursos 

e orientação para que fosse estruturado o Serviço de Extensão Agrícola que deveria ser 
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realizado pelos Land Grant Colleges, em cooperação com o Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos, (KELSEY & HEARN, 1966). 

A extensão norte-americana adota duas modalidades de atuação: a cooperativa e a 

universitária ou geral. Com relação ao Serviço de Extensão Cooperativa, os mesmos 

autores consideram que os serviços de extensão agrícola devem proporcionar instrução e 

demonstrações práticas sobre agricultura, economia doméstica e assuntos correlatos às 

pessoas que frequentam cursos. Como características desse Serviço destacam-se: o 

contato direto do pessoal da extensão com a pesquisa e com a população local; o progresso 

é determinado pela população local em cooperação com os técnicos; a pesquisa está 

voltada para os problemas da fazenda, do lar, da família e da comunidade; o serviço é grátis 

e ao alcance de todos; o financiamento é uma questão cooperativa; o serviço é apolítico e 

educacional por levar os achados da ciência ao indivíduo - homem, mulher, jovem – e 

ensina a aplicar a ciência para a melhoria da administração das fazendas, lares e das 

comunidades. 

A extensão Universitária ou Geral surgiu em 1885, por intermédio de um grupo de 

professores que desenvolviam trabalhos de educação de adultos. 

Após a II Guerra Mundial, as grandes potências lideradas pelos Estados Unidos e 

União Soviética deflagraram a “guerra fria” pela conquista da primazia política, econômica e 

ideológica. Nessas condições históricas, o governo americano inicia um extenso programa 

de assistência aos países pobres, principalmente da América Latina, motivado, segundo 

AMANN (1985) pela preocupação de que “os povos famintos têm mais receptividade à 

propaganda comunista...”. Para tanto é criado em Washington, em 1938, o Institute of Inter-

American Affairs, com o objetivo de coordenar a ajuda econômica destinada aos países 

Latino-Americanos. Dez anos depois foi criada a “American Insternational Associations for 

Economic and Social Development” com os mesmos propósitos, por iniciativa de 

N.A.Rockfeller. 

 No caso da América Latina, a Extensão Agrícola foi criada pela necessidade de 

mudança tecnológica e seu objetivo era a modernização da atividade agrícola mediante à 

incorporação de técnica avançada que permitia aumentar a produção e a produtividade. 

Estes aumentos se vinculam quase sempre a nível tecnológico com aumentos de renda da 

família rural, melhores níveis de vida e de bem-estar. 

 Segundo OLIVEIRA (1999), a concepção de Nelson Rockefeller, absorvida pela AIA, 

(Amerian International Association) eivada de puritanismo, nunca pretendeu deixar dúvidas 

de que o projeto educativo extensionista haveria de ser desenvolvido no âmbito da 

produção, colocando o mercado como esfera da socialização e de acumulação, processo 

esse que, indubitavelmente, oferecia melhores oportunidades aos que pudessem obter 
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melhores resultados. Na origem dessa concepção, estava a convicção de que se o 

capitalismo permitia a exploração da força de trabalho e dos recursos naturais em prol de 

uns poucos, também criava as oportunidades de forma ampla para a ascensão social da 

maioria a níveis de vida superiores aos das gerações ascendentes, o que de fato ocorreu 

nos Estados Unidos no decurso do último século. De mais a mais, o “processo educativo” 

original era conforme ao sistema capitalista e não era questionado da sua substância como 

foi o caso de propostas alternativas, como, por exemplo, a de Paulo Freire, a mais 

expressiva de todas. O exercício da visão crítica ao processo educativo extensionista 

cunhou, no Brasil, a expressão “um projeto educativo para o capital” como um epíteto de 

denúncia da “rendição” do Serviço ao capitalismo. 

 No caso brasileiro a Extensão Rural foi implantada na década de 40, fase 

desenvolvimentista, liderada pelo capital industrial, onde o setor agrícola deveria abastecer 

os centros urbanos, fornecer matérias-primas e gerar divisas através dos produtos de 

exportação. Neste contexto, a extensão rural seria um incentivo modernizante ao setor 

agrícola, acreditando-se que numa sociedade tradicional o progresso só seria possível com 

a difusão de novas tecnologias. A proposta modernizante da Extensão Rural está baseada 

na teoria funcionalista e apoiada no modelo difusionista , (FREITAS, 1990). 

 FONSECA (1985), ressalta que além do desempenho exigido pelo setor agrícola, 

havia uma preocupação das elites com a educação rural, onde o fator educação funcionaria 

como mecanismo de fixação do homem no campo. A classe dominante preocupava-se em 

aumentar a produtividade nos campos, o que necessitava de mão-de-obra abundante, e 

uma das alternativas seria melhorar as condições precárias da vida da população rural. A 

saída foi a reforma de algumas instituições, especialmente da educação escolar. 

 A primeira modalidade de assistência técnica foi o fomento, cuja finalidade era 

fornecer insumos para produção e prestação de serviços básicos (mecanização agrícola, 

conservação do solo, irrigação e drenagem, estradas vicinais e outros). O fomento envolvia 

custos elevados recebendo críticas por beneficiar um número reduzido de grandes 

produtores, com efeitos educativos limitados e pouca alteração nos níveis de produtividade 

agrícola. 

 Para corrigir essas deficiências surge uma nova modalidade assistencial, a Extensão 

Rural ou Assistência Técnica Educativa, preocupada com o fator humano de produção. 

Inspirado no modelo americano, o movimento extensionista foi iniciado em 1948, em 

Santa Rita do Passa Quatro (SP), um serviço piloto de Extensão Rural, que resultou num 

enorme fracasso. Neste mesmo ano, em Minas Gerais, através de convênio entre o governo 

do Estado e a American International Associations (AIA), foi criada a Associação de Crédito 

e Assistência Rural – ACAR, que tinha como objetivos elevar a renda da comunidade rural 
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através do aumento da produção e da produtividade. O público a ser atendido era os 

pequenos produtores através de programas tendo por base o uso do crédito rural 

supervisionado (FREITAS, 1990). 

Vinte anos depois, após avaliação, a ACAR modifica seu sistema de trabalho quando 

elabora o Plano Diretor 1968/72, passando a assistir o agricultor que explore 

comercialmente sua propriedade, ao invés dos pequenos e médios produtores, cuja 

evolução é demorada e retarda o avanço econômico do Estado. 

Para  FONSECA (1985), “a função das ACARes (...) era essencialmente redefinir o 

papel da pequena propriedade pela subjugação do trabalho familiar ao capital e suas 

conseqüências”. 

Com a criação da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) 

como órgão coordenador, em nível nacional, das atividades extensionistas, implantou-se um 

modelo difusionista – inovador que passou a atender satisfatoriamente os interesses do 

Estado populista, no período de 1956 a 1964. 

Em 1974, o Estado concede suporte financeiro e institucional, assumindo o papel de 

empresário com a criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

EMBRATER,  com intuito de agilizar o processo de modernização do setor primário. A 

EMBRATER tem como objetivos básicos: “a melhoria das condições de vida das populações 

rurais e o aumento substancial da produção de alimentos e matérias-primas, tanto para o 

mercado interno quanto para exportação”, (EMBRATER, Marco Geral de Referência apud 

FONSECA, 1985). 

2. EVOLUÇÃO DA EXTENSÃO RURAL EM GOIÁS 

O papel do setor público na assistência técnica e extensão rural na agricultura 

goiana, nestas três últimas décadas, se deu através de duas empresas. A primeira, 

Associação de Crédito e Assistência Rural – ACAR-Goiás – foi criada em 1959 e atuou até 

1975. Neste ano, a ACAR-Goiás foi extinta, dando origem a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás – doravante denominada de EMATER-GO – 

que atuou até novembro de 1999. 

Como não ocorreram mudanças significativas na filosofia de trabalho anterior, 

quando da ACAR-Goiás, este trabalho abordará as ações da EMATER-GO a partir do ano 

de 1970. 

Inicialmente, do ponto de vista institucional, são apresentadas as finalidades, os 

objetivos e as diretrizes básicas que nortearam as atividades da EMATER-GO nas últimas 

três décadas. 
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De acordo com o Regulamento Geral da Empresa, de 1975, no Título I, que trata das 

finalidades, no seu Artigo 1º, a EMATER-GO foi “instituída pela Lei n.º 7.969 de 15 de 

outubro de 1975, alterada pela Lei n.º 8.124 de 18 de junho de 1976, regulamentada pelo 

Decreto n.º 735, de 16 de dezembro de 1975, com alterações pela Lei n.º 12.733, de 7 de 

dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 4.608, de 29 de fevereiro de 1996, é 

uma Empresa Pública, de finalidade científica, tecnológica e sócio-econômica, 

jurisdicionada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado de Goiás, 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia 

administrativa e financeira, a qual se regerá pelas Leis e Decretos supracitados, por seus 

Estatutos, pelo presente Regulamento Geral, normas internas e pela legislação em vigor”. 

Estabelece o Artigo 2º que a “EMATER-GO terá sede e foro na Capital do Estado de 

Goiás e jurisdição em todo o território estadual, podendo, por deliberação da Diretoria 

Executiva, estabelecer e extinguir unidades ou órgãos regionais e municipais e articular-se 

com outras instituições”. 

Os objetivos da EMATER-GO são claramente expressos no Artigo 4º do referido 

Regulamento, sendo: (I) colaborar com os órgãos competentes da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento e do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, na 

formulação e execução de políticas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa 

agropecuária; (II) planejar, coordenar e executar programas e projetos de assistência 

técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária, florestal e aquícola, produção de sementes 

básicas e comercialização de produtos de natureza técnica, econômica e social para o 

aumento da produção e produtividade agrícola e a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade goiana, de acordo com as políticas de ação dos Governos Estadual e Federal. 

Para a consecução de seus objetivos, deverá a EMATER-GO, de acordo com o 

Artigo 5º, observar as seguintes diretrizes básicas: (I) compatibilizar os planos, programas 

e projetos de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural nas áreas de 

agropecuária, florestal e aquícola com os planos estratégicos nacional e estadual de 

desenvolvimento; (II) articular-se com pessoas, instituições públicas e/ou privadas que se 

dediquem à pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, nos campos da 

agropecuária, florestal e aquícola, evitando a duplicidade de ações e compatibilizando, 

sempre que possível, sua política com a estabelecida pelos órgãos coordenadores das 

políticas nacionais; (III) interrelacionar-se com os poderes municipais, com produtores rurais, 

suas entidades associativas e representativas, com as agroindústrias e cooperativas, tanto 

para identificação das suas necessidades quanto para avaliação dos resultados e impactos 

sócio-econômicos das ações da pesquisa agropecuária, da assistência técnica e extensão 

rural; (IV) apoiar a formação e o aperfeiçoamento do pessoal especializado em atividades-

fim e atividades-meio, para pesquisa agropecuária e promoção do homem do meio rural, 
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com a participação das Universidades e de outras instituições de desenvolvimento de 

recursos humanos; (V) estabelecer e manter sistemas de acompanhamento, avaliação e 

controle das atividades de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, nas 

áreas da agropecuária, florestal e aquícola; (VI) aperfeiçoar, constantemente, os métodos, 

processos e meios de assistência técnica e extensão rural, nas áreas da agropecuária, 

florestal e aquícola; (VII) buscar permanentemente viabilidade econômica das unidades de 

produção, através da modernização e da inovação tecnológica das explorações, enfatizando 

o manejo auto-sustentável dos recursos naturais; (VIII) acompanhar e avaliar 

permanentemente a abrangência, aceitação pelo cliente e o impacto sócio-econômico dos 

produtos e serviços; (IX) desenvolver projetos de produção, buscando, ao mesmo tempo, o 

teste em escala da tecnologia gerada, a implementação de unidades de demonstração e a 

geração de produtos comercializáveis; (X) promover a concessão e/ou captação de recursos 

para atividades de pesquisa, capacitação e difusão de tecnologia, assistência técnica e 

extensão rural, diretamente ou em articulação com mecanismos financeiros específicos; (XI) 

estimular, programar e desenvolver ações que elevem a competitividade do agribusiness 

goiano e o desenvolvimento organizacional dos produtores. 

Vale aqui ressalvar que as ações referentes à “pesquisa agropecuária, florestal e 

aquícola, produção de sementes básicas e comercialização de produtos vegetais, visando a 

geração e difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social” passaram a 

ser incorporadas pela EMATER-GO, após a extinção da EMGOPA (Empresa Goiana de 

Pesquisa Agropecuária), em dezembro de 1995. 

3. EVOLUÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Para realizar seu trabalho, a EMATER-GO valeu-se de uma infra-estrutura que 

sofreu franca expansão a partir de 1970. Essa infra-estrutura era composta de unidades 

operacionais denominadas de escritório central, escritórios regionais e municipais. A 

evolução dessas unidades é apresentada no Tabela 1. 

TABELA 1 – Número de unidades operacionais da EMATER-GO, no período de l970 – 

1998, para alguns anos selecionados. 

ANOS UNIDADES ANOS UNIDADES 

1970 65 1988* 167 

1975 114 1989 149 

1979 127 1990 148 

1980 125 1995 180 

1985 139 1998 203 

Fonte: EMATER-GO. Relatório de Atividades. Vários anos. Elaborado pelo autor. 
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* OBS. Até 1988 está incluído o Estado do Tocantins. 

Observa-se que a EMATER-GO expandiu rapidamente sua área de ação a partir da 

década de 70. De 65 unidades operacionais em 1970 passou a ter 127 unidades em 1979, 

um crescimento de 95%. Já de 1980 a 1988 e de 1989 a 1998, as expansões foram, 

respectivamente, de apenas 33% e 36%. 

As unidades operacionais e as respectivas áreas cobertas pela Empresa, em relação 

à área estadual, são apresentadas no Tabela 2. 

TABELA 2 – Infra-estrutura da EMATER-GO e percentagem da área estadual atendida, em 

alguns anos selecionados. 

ESCRITÓRIOS ANO 

CENTRAL REGIONAIS MUNICIPAIS 

% da área 

 Estadual atendida 

1970 1 9 55 33,2 

1975 1 14 99 65 

1980 1 12 112 85 

1988* 1 14 152 90 

1998 1 15 187 97** 

Fonte. EMATER-GO. Relatório de Atividades. Vários anos. Elaborado pelo autor. 

 * Até 1988 está incluído o Estado do Tocantins. **Área estimada pelo autor. 

Pode-se concluir que a EMATER-GO teve condições satisfatórias de expandir sua 

área de atuação em todo o Estado de Goiás. Em 1970 atendia apenas 33,2% do total da 

área estadual. Em 1998 atende praticamente todo o Estado. Principalmente, a partir de 

1980, já conseguia atingir 85% da área de Goiás, o que pode ser inferido que a assistência 

técnica e a extensão rural pública estaria disponível à maioria dos agricultores goianos, 

desde aquela data. 

4. OS RECURSOS HUMANOS 

Para atender suas unidades operacionais, a Empresa contou com a seguinte força 

de trabalho, relacionada no Tabela 3. 

TABELA 3 – Evolução da força de trabalho da EMATER-GO, no período de 1970 - 1998, 

segundo a categoria funcional, para alguns anos selecionados. 

ANO Servidor 

Técnico 

Servidor 

Administrativo 

Total de 

Servidores 

Relação 

Téc./Adm. 

1970* 142 103 245 1,38 
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1980 477 327 804 1,46 

1988** 622 383 1005 1,62 

1989 551 328 879 1,70 

1995*** 554 399 953 1,39 

1996 780 712 1492 1.09 

1998 668 619 1287 1,08 

Fonte: EMATER-GO – Vários anos. Elaborado pelo autor. 

*De 1970 a 1985 esses servidores atendiam às unidades operacionais (Escritório central, 

Escritórios regionais e municipais). A partir de 1986, alguns servidores passaram a atender 

também ao Centro de Treinamento, e, de 1996 em diante, ao Setor de Classificação de 

Grãos e à extinta EMGOPA. 

**Em 1988 foi criado o Estado do Tocantins. Por isso, em 1989 foi reduzido o número de 

servidores da EMATER-GO.   

*** Em 1995 a EMGOPA foi incorporada à EMATER-GO. Em 1996 os servidores da 

EMGOPA passaram a ser servidores da EMATER-GO. 

De acordo com OLINGER (1984), as relações recomendadas deveriam ser de: (1) 

Para os Escritórios Locais, o máximo de um funcionário administrativo para dois técnicos; 

(2) Nos Escritórios Regionais, um e meio técnico para cada administrativo. 

A Tabela 3 demonstra claramente que a EMATER-GO nunca teve um quadro de 

pessoal que possa ser considerar excessivo. A relação servidor técnico/servidor 

administrativo, ao longo dos anos, mostrou-se adequada, ao redor de 1,4 para 1,0 até 1995. 

Isso deixa patente a preocupação da Empresa com as atividades finalísticas da assistência 

técnica. A partir de 1996, entretanto, essas relações começam a se deteriorar. Isso é motivo 

de preocupação, pois, se tiver ocorrendo uma redução de servidores técnicos pode 

provocar, tanto qualitativa como quantitativamente, redução nas atividades-fim da 

assistência técnica e extensão rural. 

TABELA 4 – Distribuição percentual da força de trabalho da EMATER-GO, nas unidades 

operacionais, em alguns anos selecionados. 

% de Servidores nos Escritórios ANOS 

Central Regionais/Municipais

Total de 

Servidores 

1970 25,3 74,7 245 

1975 26,1 73,9 510 

1980 32,2 67,8 804 
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1985 32,7 67,3 809 

1990 31,6 68,3 779 

1995* 25,9 74,1 953 

1998 47,6 52,4 1287 

Fonte: EMATER-GO – Relatório de Atividades – Vários anos. Elaborado pelo autor. 

* A partir de 1996, a EMATER incorporou os servidores da extinta EMGOPA. 

Como visto na Tabela 4, a distribuição percentual desse quadro funcional em relação 

às unidades operacionais da Empresa verifica-se adequado para o período de 1970 a 1995. 

Está claro que a maioria do pessoal (de 70 a 75%) estava prestando serviços nos Escritórios 

Regionais e Municipais, atendendo os produtores e as comunidades rurais. Vale lembrar 

que no Escritório Central, desenvolvem-se predominantemente atividades – meio de caráter 

administrativo, de planejamento e burocrático, necessitando menor número de servidores. 

Com a incorporação da EMGOPA, em 1995, ocorre uma maior concentração de 

servidores, quase 50% do total, no Escritório Central que fica na Capital. Fica patente, que 

nos últimos anos de 90, essa situação persiste, prejudicando a boa imagem que a EMATER-

GO tinha em Goiás. 

5. OS ESFORÇOS EM PROMOÇÃO SOCIAL 

Desde a criação da ACAR-Goiás, e, a partir de 1974, com a EMATER-GO, existiu 

por parte da extensão uma preocupação constante em assistir a população rural no aspecto 

sócio-educativo. Essa assistência se deu através do projeto denominado BEM-ESTAR 

SOCIAL, constituído dos sub-projetos: Educação, Alimentação e Saúde. 

De acordo com a ACAR-Goiás (1973), os sub-projetos eram assim caracterizados. 

Educação Rural – procurava somar ação aos esforços públicos, no sentido de solucionar 

problemas educacionais, utilizando-se melhor das forças vivas da comunidade. Alimentação 

– enfatizava-se a educação alimentar, levando conhecimentos sobre produção, 

produtividade e consumo de alimentos e melhores hábitos alimentares, assim como noções 

de educação alimentar no currículo das Escolas Primárias. Saúde – voltava-se para a 

educação sanitária, formação de infraestrutura sanitária e prevenção às doenças de massa. 

A EMATER-GO (1998), enfatizou que o setor de Promoção Social, envolvendo as 

áreas de saúde, alimentação e educação, “tem como base fundamental de atuação o 

processo educativo, onde os produtores rurais e suas respectivas famílias são orientados, 

buscando melhorar o seu nível de vida e seu desenvolvimento sócio-econômico e cultural”. 

Na década de 70 até meados de 80, as atividades e/ou práticas desenvolvidas pela 

EMATER-GO, no projeto BEM-ESTAR SOCIAL, eram: (1) Sub-projeto Educação Rural – 
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Escolas construídas ou reformadas; Escolas equipadas; Adoção de currículo reformado por 

escola; Alfabetização; Dinamização de escolas; Capacitação em artesanato,corte e costura; 

Trabalho individual/grupal completo; Melhoramento comunitário; Hortas escolares 

instaladas; Professores treinados; Pessoas encaminhadas ao 1º e 2º graus; Centro 

comunitário organizado; Grupos e clubes de jovens assistidos; Grupos de mães assistidos; 

Grupos de produtores assistidos. (2) Sub-projeto Alimentação – Instalação e ampliação de 

hortas domésticas; Instalação e ampliação de pomares domésticos; Criação de pequenos 

animais de carne e ovos; Aumento do consumo de verduras, frutas e proteína; Orientação à 

merenda escolar; Trabalho individual/grupal. (3) Sub-projeto Saúde – Melhoria, 

abastecimento e tratamento de água; Combate às pragas domésticas; Combate à doença 

de Chagas; Construção de privadas higiênicas; Vacinação contra varíola e poliomielite e 

outras; Combate à verminose; Adoção de cuidados pré e pós-natal; Instalação de mini-

postos de saúde; Prevenção de doenças endêmicas; Introdução de farmácias caseiras; 

Melhoramento da habitação; Higiene pessoal. 

Para ilustrar essas ações da EMATER-GO, os resultados são apresentados na 

Tabela 5, para algumas atividades selecionadas, no período de 1975 a 1979. 

TABELA 5 – Resultados alcançados pela EMATER-GO, no Projeto BEM-ESTAR SOCIAL, 

no período 1975-1979 (dados com repetição). 

ATIVIDADE/PRÁTICA 1975 1976 1977 1978 1979 

Escolas construídas ou reformadas 

(unidades) 

 

133 

 

204 

 

154 

 

51 

 

- 

Iniciação profissional (pessoas) - 262 268 988 1.635 

Grupos/clubes de jovens (jovens) - - - 1.718 1.330 

Professores treinados (professores) - - 159 346 200 

Melhoria e tratamento d’água 

(famílias) 

 

5.754 

 

4.122 

 

2.280 

 

1.377 

 

1.067 

Construção de privadas higiênicas 

(famílias) 

 

1.365 

 

1.087 

 

897 

 

917 

 

580 

Adoção cuidados pré e pós-natal 

(famílias) 

 

1.209 

 

867 

 

447 

 

469 

 

368 

Instalação de hortas domésticas 

(famílias) 

 

3.966 

 

3.650 

 

3.360 

 

2.942 

 

- 

Criação de pequenos animais de 

carne e ovos (famílias) 

 

433 

 

238 

 

346 

 

336 

 

296 

Fonte: EMATER – GO. Relatório de Atividades. Vários anos. Elaborado pelo autor. 
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Para a década de 90, essas atividades foram reestruturadas e o projeto passou a ser 

denominado Promoção Social. Os resultados alcançados, no período de 1995 a 1998, são 

apresentados no Tabela 6, a seguir. 

TABELA 6 – Resultados alcançados pela EMATER-GO, no Projeto de Promoção Social, no 

período de 1995-1998 (dados com repetição). 

PRÁTICA ASSISTIDA Unidade 1995 1996 1997 1998 

Horta Assistida ud 5.469 6.509 5.067 4.891 

Pomar Assistido ud 2.970 2.066 1.894 2.256 

Pequena Unidade Produtiva 

Assistida 

 

ud 

 

252 

 

448 

 

932 

 

302 

Conservação/transformação de 

alimentos 

 

Famílias

 

5.829 

 

5.262 

 

5.047 

 

5.632 

Horto Medicinal Assistido ud 276 317 240 284 

Medidas Profiláticas/Saneamento Famílias 10.926 7.935 6.020 5.032 

Trabalhos Comunitários  ud 326 382 296 1.219 

Introdução de Práticas 

Organizacionais 

 

Escolas 

 

470 

 

414 

 

385 

 

1.063 

Criação de Pequenos Animais Famílias 2.161 1.917 1.829 1.647 

Pequena Indústria Transformação 

e Conservação de Alimentos 

 

ud 

 

80 

 

68 

 

92 

 

96 

Fonte: EMATER – GO. Relatório de Atividades, (1998). Elaborado pelo autor. 

6. OS RETORNOS ECONÔMICOS DA EMATER – GO 

Para analisar os retornos econômicos da EMATER-GO, é necessário estabelecer os 

seguintes limites: 

(1) O período a ser analisado é o de 1980 a 1995. Consideramos o ano de 1980 como início 

do período levando-se em consideração que, de 1975, quando a EMATER-GO foi criada 

em substituição a ACAR-Goiás, até o final de 1979, decorreu o tempo de maturação das 

principais atividades desenvolvidas pela mesma. O marco final, o ano de 1995, foi 

estabelecido porque em 1996 a EMATER-GO passou a incorporar a Empresa Goiana de 

Pesquisa 

Agropecuária, sendo também responsável pelas ações da pesquisa agrícola estadual e 

seus custos. Portanto, o período analisado representa o desempenho da assistência 

técnica e extensão rural da EMATER-GO vis-a-vis às transformações tecnológicas e 

econômicas da agricultura goiana nestes dezesseis anos. 
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(2) Foi escolhida a atuação da EMATER-GO quanto a área assistida anualmente para as 

culturas de arroz de sequeiro, feijão, milho, soja e algodão. Optou-se por essas culturas 

devido a existência de todas as séries anuais de dados necessárias para o 

desenvolvimento dos cálculos e por representarem as principais atividades agrícolas de 

importância econômica no Estado. 

(3) Os dados relativos às áreas assistidas pela EMATER-GO, para as respectivas culturas, 

as produções equivalentes, os preços médios recebidos pelos produtores, por falta de 

espaço nesse artigo, encontram-se disponíveis na fonte Informações Estatísticas da 

EMATER-GO (1998). 

(4) Foram escolhidos os meses de maio, junho, julho e agosto para comporem a média dos 

preços recebidos pelos produtores na comercialização dos produtos agrícolas. Nesses 

meses, normalmente, ocorre o pico da comercialização dos produtos agrícolas em 

Goiás, portanto, os preços médios estão em torno da moda. 

(5) O imposto gerado (ICM) em cada ano, para cada produto, teve como base a alíquota de 

16%, por ser o percentual mais frequente nas séries, e, os valores foram calculados em 

moeda corrente. 

A importância relativa da EMATER-GO na assistência técnica prestada aos 

produtores rurais que exploraram as principais culturas de expressão econômica em Goiás, 

no período de 1980 a 1995, pode ser observada pelos dados apresentados na Tabela 7. 

 No período considerado, foi mais expressiva a atuação da EMATER-GO nas culturas 

de mercado interno, principalmente, no arroz de sequeiro com a média de 37,79% de 

atendimento das áreas cultivadas do Estado. Em seguida, destaca sua assistência técnica 

às culturas de feijão (31,70%) e do milho (31,34%). 

 Apesar da evidente prioridade da assistência técnica da EMATER-GO, prestada às 

culturas típicas de mercado interno, podemos afirmar que seu papel foi também relevante 

quanto às culturas de exportação e ligadas às agroindústrias. Pois, a EMATER-GO atendeu 

em média, nesses dezesseis anos, 25,98% e 23,72% de toda área cultivada em Goiás, nas 

culturas de soja e algodão, respectivamente. 

TABELA 7 – Área assistida pela EMATER-GO, em relação ao total da área cultivada das 

principais culturas, em Goiás, no período de 1980 – 1995. 

PARTICIPAÇÃO EMATER-GO/GOIÁS (%) 

ANO Arroz de sequeiro Feijão Milho Soja Algodão 

1980 50,44 23,40 36,82 44,78 69,81 
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1981 66,26 33,43 38,77 62,32 45,42 

1982 39,45 27,17 27,01 25,44 26,97 

1983 39,06 25,04 35,28 33,67 30,24 

1984 23,93 42,12 30,41 29,67 25,43 

1985 30,23 21,34 38,11 23,05 15,74 

1986 23,70 23,49 21,97 17,63 12,58 

1987 19,41 28,17 23,40 31,35 17,15 

1988 25,73 39,59 27,70 18,92  6,55 

1989 25,05 37,65 27,28 19,97 16,05 

1990 48,83 37,22 32,87 17,96 20,61 

1991 50,49 44,92 36,55 19,55 16,86 

1992 38,03 33,01 34,64 18,65 14,98 

1993 43,70 29,25 32,80 15,10 26,79 

1994 42,16 33,50 28,28 19,34 20,03 

1995 38,20 28,02 29,57 18,37 14,36 

MÉDIA 37,79 31,70 31,34 25,98 23,72 

Fonte: EMATER-GO. Relatório de atividades. Vários anos. Elaborado pelo autor 

 Quanto à soja e ao algodão, numa análise mais detalhada, considerando o período 

de 1980-1985, o trabalho da EMATER-GO pode ser considerado preponderante para o 

desenvolvimento dessas culturas no Estado. Nesse período, a EMATER-GO prestou 

assistência técnica a 36,48% da área cultivada de soja e 35,60% do algodão. Verifica-se 

que, em 1980, atendeu 69,81% da área cultivada de algodão e, em 1981, 62,32% da soja 

plantada em Goiás. 

 Uma conclusão que os dados tratados mostram, é que a EMATER-GO foi o principal 

agente de assistência técnica responsável pelo estabelecimento das culturas (soja e 

algodão) típicas para exportação e para as agroindústrias, no Estado de Goiás, até meados 

dos anos 80. 

 A partir de 1986, a EMATER-GO reduz sua atuação na assistência técnica às 

culturas citadas anteriormente. Essa atividade passa a ser prestada pela assistência técnica 

privada autônoma, por técnicos das cooperativas, multinacionais e agroindústrias. 

 Além do expressivo trabalho realizado pela EMATER-GO, do ponto de vista 

quantitativo em relação às áreas cultivadas em Goiás, no período deste estudo, a 

assistência técnica oficial desempenhou seu papel como agente indutor de ganhos de 

produtividade através da transferência de tecnologias aos produtores rurais. 
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 Para ilustrar esse desempenho, no Relatório de Atividades da EMATER-GO (1981), 

através da metodologia do “excedente de produção”, é apresentado um trabalho intitulado 

“Extensão Rural Gera Riqueza – A prova dos números”, que muito bem demonstra o retorno 

econômico positivo para aquele ano. Em síntese, o trabalho apresenta a seguinte 

conclusão. “Os resultados econômicos do trabalho da EMATER-GO na safra 1980/81,... 

Graças ao processo de transferência e adoção de tecnologia, pôde-se observar um aumento 

altamente significativo na produtividade das lavouras assistidas pela EMATER-GO, em 

comparação com aquelas não assistidas. Esse aumento de produtividade, provocou um 

incremento na produção da ordem de 635 mil toneladas de produtos agrícolas, suficiente 

para proporcionar uma arrecadação de ICM superior a um bilhão e quatrocentos milhões de 

cruzeiros” 

 O trabalho conclui que os incrementos proporcionados pela assistência técnica da 

EMATER-GO foram os seguintes, para as respectivas culturas atendidas, em relação às não 

atendidas: arroz (40,85%), feijão (27,84%), milho (21,08%), soja (36,07%), alho (55,60%) e 

tomate (55,87%). 

 Essa análise, feita pelos próprios técnicos da EMATER-GO, ilustra o papel de 

políticas públicas como fator indispensável ao desenvolvimento agrícola em Estados, como 

Goiás, com menor poder econômico e pouco desenvolvimento tecnológico. A presença da 

ação pública nesse tipo de atividade, mesmo de forma subsidiária, é questão sine-qua-non 

para o desenvolvimento econômico. A questão não deve ser tratada de maneira pragmática 

ou ideológica. É questão de lógica que viabiliza o capitalismo em países e/ou regiões menos 

desenvolvidas. 

 O setor privado não teria interesse de envidar esforços para suprimir as primeiras 

barreiras e restrições impostas à natureza do processo econômico no setor agrícola. No 

caso de Goiás, como demonstrado neste trabalho, apesar do relevante esforço da pesquisa 

agrícola estatal, o principal agente modernizador da atividade agrícola foi, sem dúvida, o 

serviço de assistência técnica e extensão rural, a EMATER-GO. 

 Só após o ano de 1986, com o mercado estabelecendo-se`a montante do setor 

agrícola, com o estabelecimento da necessidade de adquirir os insumos modernos – 

máquinas agrícolas, adubos químicos, defensivos agrícolas e sementes selecionadas - para 

viabilizar os “pacotes de produção” que sacramentavam a revolução verde em Goiás, passa 

ter menor importância a assistência técnica pública , sendo paulatinamente substituída pela 

assistência técnica privada, principalmente quanto aos grandes produtores rurais, com 

objetivo de promover seus produtos e realizar os retornos de seus investimentos. 

Ainda, convém lembrar, que a partir de 1986, desenvolveu-se rapidamente à jusante 

do setor agrícola goiano, um vigoroso complexo agroindustrial. Esse complexo tinha como 
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visão estratégica a aquisição de matéria prima local, à preços mais acessíveis, visando o 

máximo de inversão financeira. Portanto, a ação rápida desse complexo, em relação à 

assistência técnica, funcionou como substituto da EMATER-GO, para o segmento de 

produtores rurais encadeados nas agroindústrias. 

A seguir, serão demonstradas as relações benefício/custo proporcionadas pela 

EMATER-GO ao longo de dezesseis anos, no período de 1980-1995. 

Foram levados em consideração os dados relativos às áreas assistidas pela 

EMATER-GO para as culturas selecionadas, as respectivas produções, os preços médios 

recebidos pelos agricultores no pico da comercialização e os respectivos valores, em moeda 

corrente, do ICMS gerado, que encontram-se na fonte já citada anteriormente. 

Os dados sintetizados na Tabela 8 expressam as relações benefício/custo da 

EMATER-GO, no período em estudo. 

Fica demonstrado claramente que o benefício/custo da EMATER-GO foi plenamente 

favorável nesse período. Com exceção dos anos de 1988, 1989 e 1990, as razões 

benefício/custo foram menores que 1. A possível explicação para esse fato é que, em 1988, 

foi criado o Estado do Tocantins, passando a EMATER-GO a arcar com o custeio de todos 

os funcionários que atuavam em áreas do recém-criado Estado e deixando de contabilizar 

as áreas anteriormente assistidas. 

O benefício/custo médio da EMATER-GO no período de 1980-1995 foi de 1,94. O 

que significa que para cada unidade monetária gasta pelo poder público, foi gerada 1,94 

unidade monetária em impostos. 

TABELA 8 – Relações Benefício/Custo (B/C) via ICMS gerado pelo valor da produção 

assistida pela EMATER-GO, em relação aos seus gastos no período de 1980 – 1995 

(Produtos: Arroz de sequeiro, Feijão, Milho, Soja, Algodão. Valores nominais em moeda 

corrente). 

 

ANO 

Valor do ICM GERADO 

(Em Milhares) (B) 

Gastos da EMATER-GO 

(Em Milhares) (C) 

Relação 

B/C 

1980  2.258.100 586.844 (1) 3,84 

1981  3.787.407 742.034 (1) 5,10 

1982  5.654.620 2.821.289 (1) 2,00 

1983 14.452.088 6.827.873 (1) 2,11 

1984 44.347.262 21.871.671 (1) 2,02 

1985 154.657.294 80.168.029 (1) 1,92 
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1986 328.974 152.199 (2) 2,16 

1987 804.181 751.165 (2) 1,07 

1988 5.831.338 7.219.090 (2) 0,80 

1989 57.489 134.736 (3) 0,42 

1990 1.676.608 2.050.710 (3) 0,81 

1991 11.751.424 7.193.053 (3) 1,63 

1992 97.838.666 43.976.867 (3)  2,22 

1993 1.386.650.126 960.957.686 (4)  1,44 

1994 35.176 16.745 (5) 2,10 

1995 30.176 20.221 (5) 1,52 

Média do Período 1,94 

Fonte: Coordenadoria de Planejamento – Setor de Controle e Avaliação – Memórias da 

ACAR-Goiás/EMATER-GO - 2000. Elaborado pelo autor. 

(1) Cruzeiros Novos, (2) Cruzados, (3) Cruzados Novos, (4) Cruzeiros Reais, (5) Reais. 

A ação da EMATER-GO, neste período, foi muito mais expressiva. Ela foi 

responsável pelo estabelecimento da produção das matérias primas da agroindústria de 

condimentos, como os produtos tomate industrial e alho. Apoiou expressivamente a 

implantação das explorações olerícolas e de fruticultura. 

Nas explorações de animais, a EMATER-GO foi também um importante agente de 

disseminação de tecnologias. Um exemplo mais recente pode ser visto na Tabela 9. 

TABELA 9 – Projetos de Criações Trabalhados, Produtores Orientados e Rebanhos 

Assistidos pela EMATER-GO nos anos 1990, 1991 e 1992. 

Ano 1990 1991 1992 

Criação Produtor 

(Nº) 

Rebanho 

(cab.) 

Produtor

(Nº) 

Rebanho 

(cab.) 

Produtor 

(Nº) 

Rebanho 

(cab.) 

Bovinocultura 

de Leite 

 

11.541 

 

1.290.784

 

10.616 

 

1.149.687

 

11.588 

 

1.111.347 

Bovinocultura 

de Corte 

 

8.105 

 

2.408.893

 

6.940 

 

2.147.953

 

8.302 

 

3.025.803 

Suinocultura 419 57.622 246 56.334 384 38.851 

Avicultura 485 242.701 593 90.021 - - 

Outras 

Criações 

 

919 

 

10.336 

 

329 

 

11.969 

 

581 

 

18.169 
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Fonte: EMATER-GO, (1990, 1991, 1992). 

 Estes outros resultados (projetos de criações, projetos de olerícolas e fruticultura, 

orientação ao cooperativismo e ao crédito rural, assistência social), quando agregados aos 

já obtidos, mostrariam retornos médios bem mais elevados do que aqueles estimados 

apenas para as culturas selecionadas. 

Em conclusão, pode-se afirmar que os retornos econômicos da assistência técnica e 

extensão rural pública, para o período de 1980 a 1995, em Goiás, foram positivos e 

justificaram os recursos alocados nessas atividades, confirmando a relevância das políticas 

públicas para o desenvolvimento agrícola. 
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