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RESUMO

A Comunicação no Campo, a Extensão Rural e as Tecnologias Sociais sempre foram alvo de debates na comunidade científica e acadêmica, pelas 
ideologias disseminadas a partir do desenvolvimento de suas  teorias e conceitos. Este trabalho teve como objetivo compreender a relação entre 
a Comunicação Rural, a Extensão Rural e a Tecnologia Social em suas abordagens teóricas, como elementos de mudança e transformação do 
trabalhador do campo. Para a pesquisa, optou-se por uma análise de natureza qualitativa, por meio de  uma revisão bibliográfica, que 
compreendeu o período entre o início do século XX, até os dias atuais. O recorte metodológico da pesquisa qualitativa não tem a preocupação 
com o caráter da representação quantitativa e sim a compreensão do fenômeno estudado a partir de um grupo, organização e contexto social, de 
modo que os estudiosos que abraçam este tipo metodológico contrapõem-se. No caso deste trabalho, a abordagem foi realizada a partir de 
levantamentos e sistematizações teóricas analisadas e publicadas por meios impressos e sítios eletrônicos, como livros, jornais e artigos 
científicos. Assim, foi feita a escolha de três eixos estruturantes para análise, quais sejam: Comunicação Rural, Extensão Rural e Tecnologia Social, 
estudados no Brasil, a partir do início do século XX aos dias atuais, tendo como recorte autores que desenvolveram importantes análises sobre 
tais eixos. Os resultados observados foram que um processo de Comunicação Rural foi iniciado a partir da primeira metade do século XX. A sua 
relação com a Política Pública de Extensão Rural, foi observada a partir do período de transição da primeira à segunda metade do mesmo século. 
A discussão sobre a Tecnologia Social, diga-se ao olhar do pesquisador, se fez presente após este período, sendo analizada como elemento de 
conexão com a Extensão Rural, protagonizada a partir de processos de comunicação dialógica, pedagógica e emancipadora, para o Trabalhador 
do Campo; bem como a  Comunicação pós-moderna se utiliza das políticas públicas e de seu trabalho no Campo para se configurar uma 
Tecnologia Social, aqui entendida como uma Tecnologia que une o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular e possui baixo custo, 
sendo empregada para a resolução de problemas pontuais na sociedade.  Concluiu-se que a Comunicação Rural, nos seus moldes  de implantação 
no Brasil do início do século XX, a partir de um contexto mercadológico, se prestou a um  produto de comercialização. Mas com a entrada da 
política de Extensão Rural no Brasil,  mesmo que falha, e carregada de ideologias, houve um processo de aproximação do trabalhador do campo 
ao Estado. Observou-se ainda que esta aproximação, ao passar do tempo, ainda ineficaz, contribuiu para a exclusão no meio rural,  já fragilizado 
desde o período colonial e em processo de construção social do universo da Agricultura Familiar pós-  moderna no país.   Entre as décadas de 
1960 e 1990, houve expressivo interesse no combate às ideologias que pregassem a disseminação das informações agrícolas, por modelos, como 
o Difusionista. Mas mesmo que esta discussão tenha sido firmada, notou-se academicamente, uma lacuna, o que entendeu-se como uma 
ausência de interesse em estudos sobre a Comunicação Rural e seu desenvolvimento no Brasil do Século XX. Na análise da comunicação enquanto 
uma Tecnologia Social no contexto do campo,  concluiu-se que a luta social dos trabalhadores rurais, realizada a partir da década de 1980, trouxe 
à  comunicação no campo um avanço para a formulação e execução, ou mesmo repaginação das políticas públicas de apoio a este setor,  e que o 
próprio  diálogo no contexto da organização estrutural do grupo, configurou Tecnologia Social preponderante utilizada para a obtenção das 
políticas direcionadas ao fortalecimento da Agricultura Familiar, tais como o Programa de Fortalecimento  da Agricultura Familiar (PRONAF), entre 
outros, fundamentais  para a autonomia e melhora na condição de vida e trabalho do atual cidadão.
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