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Introdução 

A produção agrícola brasileira possui particularidades históricas e regionais que 

definem o acesso desigual aos diversos mecanismos tecnológicos produzidos e 

direcionados pelo agronegócio. O acesso e o domínio de tecnologias aplicadas ao 

trabalho rural pode definir a inserção e/ou exclusão de agricultores e trabalhadores 

rurais a terra. A tecnologia e sua difusão é parte significativa do acesso e permanência 

na terra que é definido pela dificuldade de democratização ao acesso a esta tecnologia 

pelo agricultor, pois não se trata de uma tecnologia produzida para estes sujeitos. Esta 

tecnologia é produzida e definida pelo agronegócio e não pelos pequenos produtores 

rurais.  

O processo de “modernização” da agricultura no Brasil por meio da 

racionalização da produção e a diversificação dos cultivos com o emprego de técnicas 

“modernas” de manejo na terra, não são atividades tão recentes. Ao analisar o mundo 

rural brasileiro entre 1888-1931, Sonia Regina de Mendonça definiu o ruralismo como 

um movimento político de organização e institucionalização de interesses de 

determinadas frações da classe dominante agrária no país, tanto em nível da sociedade 

civil quanto política, bem como aos conteúdos discursivos produzidos e veinculados 

pelos agentes e agências que dele participaram (MENDONÇA, 1997, p.10).  

De acordo com Mendonça, a Segunda Revolução Industrial foi o que 

proporcionou certa dinâmica de crescimento para o conjunto da economia capitalista 

europeia, americana e japonesa. Configurou-se tanto a dimensão planetária do sistema, 

quanto às transformações no modo de inserção das economias dependentes, cujo centro 

residiu no aprimoramento tecnológico, na origem dos grandes complexos industriais 

característicos da economia de escala, ao mesmo tempo à verticalização e 

horizontalização da economia (MENDONÇA, 1997, p.19). 

Hobsbawm, em sua obra “Era dos Extremos”, avaliou os efeitos da expansão do 

capitalismo sobre as sociedades tradicionais. De acordo com o autor, o efeito desse 



 

 

processo ocorreu de modo altamente desestabilizador e provocou alterações no modo de 

vida dessas sociedades, usos, costumes e formas de ver e pensar, subsumindo – os aos 

padrões burgueses centrais (MENDONÇA, apud HOBSBAWM, 1988, p.21).  

No Brasil, durante a Primeira República, as iniciativas de “modernização” da 

agricultura produziu estratégias manipuladoras e propagandistas aleardeadoras das 

noções de superação da “crise” e “atraso” da agricultura. Trata-se de informações 

difundidas pelos ruralistas e pelo órgão da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) 

que ocultavam interesses dos segmentos agrários regionais que apresentavam peso 

econômico e político.  

  Tanto nas falas do presidente honorário da SNA, Cristiano Cruz quanto no 

dizer do engenheiro militar e cafeicultor fluminense João Borges Jr, a noção de crise 

conotava certo desequilíbrio a ser corrigido através de medidas restauradoras de uma 

ordem supostamente perdida, porém resgatável, quando alinhadas suas causas, muitas 

delas inatas à sociedade rural. Deste modo, a autora argumenta que é nesse inventário de 

causas que se revela o caráter instrumental, político, ideológico da noção de crise, que é 

mistificadora da realidade e niveladora das diferenças regionais ou setoriais que 

passavam a classe proprietária. Portanto, os principais responsáveis pela “crise” e 

“atraso” apontados pelos ruralistas naquele contexto eram a monocultura; abolição da 

escravatura; urbanização/industrialização e a grande propriedade (MENDONÇA, 1997, 

p. 70; 74). 

A tentativa de superação das tradicionais práticas de trabalho e de vida na 

lavoura durante a Primeira República, além de indicar a “modernização”, eram 

argumentos muito bem manejados pela fala ruralista. Ao mesmo tempo, o mundo rural, 

avaliado sob os argumentos de “crise” e “atraso” era considerado um espaço de 

barbárie, ou de tudo o que significasse o instintivo e o brutal naqueles que o habitavam 

e a quem era necessário “iluminar” “domar”. Por esse prisma se delineava uma aspecto 

contraditório sobre o mundo rural (MENDONÇA, 1997, p. 80-81).   

Portanto, a racionalização da produção, o aumento da produção com menores 

custos, a modernização das lavouras por meio de técnicas diferenciadas, a mecanização, 

diversificação dos cultivos, seleção e beneficiamento das espécies já eram metas de um 

projeto de modernização pensado para a agricultura brasileira já durante a Primeira 

República.  



 

 

Nas diversas propagadas construídas em torno da superação da “crise” e do 

“atraso”, esse contexto seria superado pelo aumento da produção agrícola, nesse caso, 

somente a generalização do uso das máquinas agrícolas garantiriam o desenvolvimento 

do meio rural. Esse era um dos obstáculos a serem superados pelo grupo dominante, 

além do povoamento, a colonização, educação, modernização, racionalização produtiva 

e crédito/cooperativismo. Regenerar o homem e elevar a produtividade através de 

elementos tecnológicos parece segundo Mendonça ter sido as metas da proconizada 

agricultura científica durante a Primeira República. (MENDONÇA,1997, p.83).  

Argemiro Brum, em sua obra intitulada “Modernização da Agricultura – Trigo e 

Soja” analisou o processo de “modernização” da agricultura no Brasil, através das 

modificações econômicas ocorridas no mundo pós Segunda Guerra Mundial, contexto 

em que os Estados Unidos se consolidou como liderança no mundo capitalista. Além 

disso, se tornou provedores de recursos materiais e intelectuais para a reconstrução dos 

países diretamente envolvidos no contexto da guerra. Esse evento transformou 

profundamente a estrutura do poder econômico mundial e coincide com o período em 

que a hegemonia das grandes corporações transnacionais, ou multinacionais, e a 

integração econômica mundial subordinou e transformou agências do Estado em 

executores de seus interesses (BRUM, 1988, p. 31,32).  

Segundo Brum, o programa “Revolução Verde” 1 (1943) durante a Segunda 

Guerra Mundial, idealizado e patrocinado inicialmente pelo grupo Rockfeller2 dos 

                                                           
1 Ao discutir o conceito de Revolução Verde, Brum e Alves indicam que a Revolução Verde pode ser 

conceituada como um “programa orientado e constituído, com o objetivo de aumentar a produção e a 

produtividade agrícola no mundo. Para isso, desenvolveram – se novas tecnologias, integrando todo um 

complexo sistema de apoio. A agricultura não poderia mais ter uma relação social e tradicional do 

agricultor com a terra e, sim, uma relação complexa entre o agricultor, o mercado financeiro (bancos), a 

indústria metal-mecânica (maquinas e equipamentos agrícolas), a indústria química (fertilizantes e 

defensivos agrícolas) e a indústria de pesquisa de tecnologia agrícola.” ALVES, Clovis Tadeu. A 

revolução verde na mesorregião noroeste do RS (1930-1970). Porto Alegre, 2003, p. 26.  
2 O poderoso grupo econômico Rockfeller, tinha sua sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

Patrocinou projetos-piloto em determinados países, estratégicamente selecionados, como o México, as 

Filipinas, o Brasil e Estados Unidos. Nesses países foram realizadas pesquisas e experiências com 

produtos agrícolas, bem como, desenvolveu-se instervensões controladas no processo de produção 

agrícola, criteriosamente planejada e habilmente executada pelas grandes corporações. Consultar 

BRUM, Argemiro Jacob. Modernização da Agricultura: Trigo e Soja. Ijuí, RS, 1988, p. 44,45.  

   Segundo Alves, o direcionamento do capital internacional, especialmente o americano para a agricultura 

brasileira aprofundou-se com o auxilio da Fundação Rockfeller, principalmente com Nelson. Através da 

criação de uma instituição chamada American International Association for Economic and Social 

Development (AIA).  Esta insituição foi financiadora e pretadora de assistência técnica de programas de 

extensão rural, como os clubes 4-S no Brasil. Consultar ALVES, Clovis Tadeu. A Revolução Verde na 

mesorregião Noroeste do RS (1930-1970). Porto Alegre, 2013. 



 

 

Estados Unidos, teve como objetivo inicial o aumento da produtividade agrícola no 

mundo através do desenvolvimento de diversificadas experiências no campo como a 

criação de sementes adequadas às condições climáticas e ao solo. Além disso, procurou 

difundir a “descoberta” e aplicação de tecnologias mais modernas, fomentadas segundo 

interesses capitalistas. Segundo o referido autor apesar desses grupos apresentarem em 

suas atividades um caráter humanitário ocultavam poderosos interesses econômicos e 

políticos de expansão de grandes corporações (BRUM, 1988, p. 44). 

 O grande impulso dado a “Revolução Verde”, segundo Brum, ocorreu a partir 

de 1965,3 momento em que o Brasil vivia sob a ditadura civil-militar (1964-1985). Sob 

a influência das grandes corporações transnacionais e multinacionais, ocorreu certa 

rearticulação da estratégia da produção de alimentos no mundo. Nesta fase, três fatores 

se combinaram: a difusão da “Revolução Verde” a nível mundial, a modificação da 

política econômica de exportações de cereais, introduzida pelo governo estadunidense, 

conduzido pelo presidente Lindon Johnson e a internacionalização da pesquisa agrícola 

(BRUM, 1988, p.48).   

A internacionalização da pesquisa agrícola consistiu tanto em um meio eficiente 

do processo de modernização da agricultura, quanto um elemento que intensificou a 

dependência dos países periféricos em relação às grandes corporações transnacionais 

que comandavam o processo. No Brasil, durante a década de 1970, reestruturou-se e 

dinamizou-se o Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, através da 

criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) 

vinculada ao Ministério da Agricultura. Este sistema se estendeu por diversos Estados, 

através da criação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

Tal sistema pretendia deter o controle da articulação dos produtores, à iniciação de 

novas culturas agrícolas, outros procedimentos no campo e orientação alimentar 

(BRUM, 1988, p. 49). 

O golpe civil-militar no Brasil produziu uma mudança fundamental nas políticas 

nacionais em relação ao meio rural. A ditadura, inicialmente conduzida pelo General 

Diatdor Humberto Castello Branco, teve como principal objetivo modernizar a 

agricultura, medida vista como um requisito para o crescimento econômico renovado. 

                                                           
3 No Brasil os canais da implantação da “Revolução Verde” foram os programas patrocinados pelo 

governo norte americano: “Aliança para o Progresso” e “Alimentos para a Paz”.  



 

 

Os oficiais militares e os tecnocratas possuíam, segundo Houstzager, certo senso de 

missão histórica, que era transformar o Brasil em uma potência mundial, “o que exigia a 

ocupação do interior e a exploração de sua suposta riqueza extraordinária” 

(HOUSTZAGER, 2004, p. 50-53). 

Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil, articulado à economia mundial, 

desenvolveu políticas que promoveram a expansão do cultivo de trigo e da soja. O 

objetivo da produção do trigo era diminuir as importações desse produto, e a produção 

da soja tinha como finalidade a exportação (ZAAR, 1999, p.29-30).4 Assim, a 

modernização da agricultura no país, ocorreu com a implantação do setor industrial 

voltado para a produção de equipamentos e insumos para a agricultura. 

 Clovis Tadeu Alves em sua obra “A Revolução Verde na mesorregião Noroeste 

do RS (1930-1970)” analisou o papel desenvolvido pelo programa “Revolução Verde” 

no Brasil, principalmente com relação às estratégias para a incorporação da nova 

tecnologia no meio rural.  Segundo o referido autor, o investimento em educação, 

extensão rural e os Clubes 4-S constituíram em meios eficientes do difusionismo do 

pacote tecnológico. Alves avaliou esse processo da seguinte maneira: 

 

O poder geopolítico da Revolvução Verde só seria alcançado com a 

aceitação, por parte dos receptores (agricultores), do pacote tecnológico 

agrícola que a mesma representava. Com o intuito de aumentar à aceitação 

das comunidades receptoras, as fundações filantrópicas americanas 

investiram pesadamente em educação. Um exemplo prático foi à metodologia 

empregada na disseminação do novo conhecimento agrícola e a forma de 

distribuição das bolsas de estudos para os alunos dos países onde a 

Revolução Verde ia ser implantada. No campo educacional houve 

investimentos em duas áreas: na distribuição de bolsas de estudos de 

graduação e pós-graduação nas universidades americanas e na formação de 

Clubes 4 – S. A distribuição de bolsas de estudos nas universidades 

americanas funcionou de maneira a alargar o conhecimento agrícola 

“moderno” para os profissionais agrícolas, a fim de melhor difundir os novos 

conhecimentos agrícolas. Mas havia a esperança de que esses alunos 

assumissem a formulação de políticas agrícolas nos seus países de origem, 

ajudando a moldar a economia agrícola de forma a ser compatível com o 

novo pacote tecnológico da Revolução Verde (ALVES, 2013, p.38).  

 

A análise rigorosa de Alves possibilita compreender que a “modernização” da 

agricultura no Brasil foi algo bem planejado e estruturado a partir das relações 

estabelecidas entre o Brasil e Estados Unidos. Portanto, pressupõe-se que a 

                                                           
4A difusão do consumo do trigo e da soja ocorreu devido à introdução e da consolidação de novos 

padrões alimentares ditados por alguns países como o dos Estados Unidos.   



 

 

modernização não foi um processo natural, mas estratégicamente pensado e 

esquematizado de acordo com interesses econômicos, sociais, bem como, uma iniciativa 

de integração da economia do país ao capitalismo internacional. 

Na cidade de Marechal Cândido Rondon/Paraná, as atividades extensionistas 

voltadas para a modernização da agricultura regional iniciou na década de 1950, 

segundo o histórico da extensão rural5 do Estado do Paraná6. Em 1956 havia onze 

escritórios no Estado. Antes da constituição da Emater os extensionistas rurais eram 

funcionários do Escritório técnico de Agricultura (ETA). Os propósitos e métodos 

desempenhados por esses extensionistas eram espelhados no sistema implantado nos 

Estados Unidos.  

De acordo com dados da Emater no ano de 1959, as funções do Escritório 

Técnico de Agricultura foram substituídas pela Associação de Crédito e Assistência 

Rural do Paraná – ACARPA (hoje, denominada Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – Emater) que passou a conduzir o processo de difusão de tecnologia no 

Estado do Paraná. Cabe observar que a partir dos anos de 1960, o município passou a 

engrenar nas atividades do setor agropecuário. 

 Conforme dados apresentados e disponibilizados no site da Emater/PR, a 

referida empresa Emater só foi criada em 1977. Tratava-se de uma empresa pública de 

direito privado, com a finalidade de desenvolver as atividades da Acarpa que 

posteriormente acabou sendo extinta. Do mesmo modo que a Acarpa, a Emater 

continuou o trabalho de difusão de tecnologias para o meio rural no Paraná.7 

 A Acarpa aticulada a outras empresas não governamentais como a Cooperativa 

Agroindustrial - COPAGRIL e a outros grupos, como por exemplo, aos clubes 4-S 

(Saber, Sentir, Saúde, Servir) lideraram o processo de difusão de tecnologias nesta 

                                                           
5 Atualmente a extensão rural compreende o conjunto de órgãos governamentais e de caráter privado que 

possuem por finalidade informar, acompanhar e auxiliar o agricultor no emprego de técnicas agrícolas. 

Geralmente, este trabalho é realizado por agrônomos e técnicos agrícolas. São exemplos de agências de 

extensão rural a EMATER, de caráter governamental, e o CAPA, de caráter não governamental ligado a 

Igreja Luterana. No entanto cabe observar que a extensão rural neste trabalho é compreendida enquanto 

estando a serviço do capital, ligado aos interesses estadunidenses e da elite rural brasileira. Nesse 

sentido, compreende-se o extensionismo enquanto o propulsor do desenvolvimento do capitalismo no 

meio rural e introdutor do pequeno produtor rural no mercado.     
6 Histórico de Extensão Rural oficial, disponível para consulta no site da Emater: 

 http://www.emater.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=43 acessado em 25 de Janeiro 

de 2014. 
7 Histórico de Extensão Rural, disponível para consulta no site da Emater:  

http://www.emater.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=43 acessado em 25 de Janeiro de 

2014. 

http://www.emater.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=43
http://www.emater.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=43


 

 

região. Propagaram novas práticas de manejo com a lavoura, criações, estratégias de 

controle de pragas, sistemas e processos de manejo e conservação de solos apresentadas 

como fundamentais para o aumento da produtividade local.8 

Estas informações relacionadas ao aprimoramento tecnólogico e as práticas 

modernas de trabalho no meio rural, foram difundidas pelas agências de extensão rural, 

educação e pesquisa, como também, por clubes 4-S que tinham como finalidade levar 

sugestões de melhoramento e aumento da produtividade, vinculadas a proposta de 

aprimoramento do nível de vida da população rural. Além disso, essas agências serviam 

como uma possibilidade de acesso ao produtor rural, principalmente aos jovens 

agricultores. 

As práticas desenvolvidas pelos programas de extensão rural eram sustentadas 

na proposta de adoção de novas formas de trabalho, tais como, mecanização da lavoura, 

manejo com a terra e com a produção, melhorariam a vida dos produtores rurais que 

adotassem os métodos difundidos. Em grande medida, tratava-se da tentativa de difusão 

de um novo modo de vida no campo diferente daquele modo tradicional. 

Os jornais locais,9 auxiliam para uma compreensão mais ampla das atividades 

desenvolvidas no campo pelos técnicos agrícolas e extensionistas rurais na cidade de 

Marechal Cândido Rondon/Paraná. A análise dos jornais locais, como o “Rondon 

Comunicação”, difundido principalmente entre os anos 1970 e 1980, além de se 

constituir em um mecanismo de difusão dessas propostas de “modernização” do campo 

são importantes fontes utilizadas para o desenvolvimento deste estudo, principalmente 

no que tange a atuação desses grupos na tentativa de disseminação do pacote 

tecnológico na região.  

O Jornal “Rondon Comunicação” difundido no ano 1975 apresenta elementos 

relacionados aos prinicipais objetivos da atuação dos extensionistas rurais na referida 

cidade estudada, cujo principal intuito era o desenvolvimento do meio rural.  

 

“A associação de Crédito e Assitência Rural do Paraná – ACARPA, tem sua 

ação orientada pela politica governamental de desenvolvimento do meio rural 

                                                           
8 Informações consultadas no site da EMATER-PR disponível em 

   http://www.emater.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=43 
9 Os jornais locais são importantes fontes usadas nessa pesquisa, estão arquivados no Centro de 

Documentação do Oeste do Paraná (CEPEDAL), localizado na Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon. 

 



 

 

sendo entidade executora de um programa evolutivo em extensão rural, por 

delegação do Ministério e da Secretaria da Agricultura.”  

O trabalho de Extensão realizado na região em 1974, teve como objetivo: 

NO CAMPO ECONÔMICO: 

Pela melhor administração dos fatores de produção, eleva o valor bruto da 

produção (VBP), a maximização dos lucros, através da minimização dos 

custos de produção e ou obtenção de maiores receitas totais.  

A introdução na agropecuária de práticas modernas para aumentar a produção 

e produtividade: 

- Maior qualificação e utilização da mão de obra. 

- Maior e melhor emprego do fator capital por unidade produtiva. 

- Atuação no mercado dos produtos agropecuários visando a melhor 

comercialização da produção através da ação cooperativista. 

- Gerar excedentes de produtos agropecuários com possibilidade de 

exportação dentro do programa corredores de exportação. (Jornal Rondon 

Comunicação, 1975, Ano: II, número: 45). 

 

 

Avaliando a informação proporcionada pelo jornal “Rondon Comunicação”, 

podemos visualizar alguns dos principais objetivos das agências de extensão rural, que 

eram; introduzir na agricultura local novas práticas de manejo com a terra visando 

aumentar a produção e produtividade local. Ademais, pode-se dizer que o principal 

objetivo era que o agricultor desenvolvesse uma nova racionalidade, diferente daquela 

que ele apresentava anteriormente. Trata-se de uma racionalidade do lucro, como 

apresenta na citação, cujo objetivo principal era a exportação dos produtos com vistas 

para a acumulação de capital. Trata-se de um mecanismo que traria grandes lucros 

principalmente aos latifundiários e as multinacionais que objetivavam introduzir a 

agricultura local aos novos moldes do capitalismo agrário, ou seja, ao agronegócio.  

Os meios utilizados pelos extencionistas para difundir as técnicas mais 

“modernas” aos trabalhadores rurais ocorriam através de caravanas técnicas, palestras e 

reuniões com os agricultores onde eram debatidos diversos temas relacionados ao 

aprimoramento do trabalho no campo, o uso adequado dos equipamentos tecnológicos, 

a fertilização do solo, manejo do solo e dos equipamentos agrícolas, inseticidas, entre 

outros. O trecho a seguir, transcrito do jornal “Rondon Comunicação” enfatiza o 

trabalho desenvolvido por esses extensionistas rurais em Marechal Cândido Rondon/PR 

no ano de 1974.  

 
Os técnicos da COPAGRIL e da ACARPA se deslocarão à diversos distritos 

do nosso município e mesmo em outros municípios pertencentes à área de 

responsabilidade da Cooperativa, com o objetivo de levar novos 

conhecimentos tecnológicos e debater os problemas técnicos existentes com 

as atividades agropecuárias.  



 

 

Esta caravana será composta de quatro engenheiros agrônomos, um medico 

veterinário, um zootecnista e um técnico agrícola. Em nove localidades 

proferirão palestras e estarão á disposição dos agricultores para informar ou 

responder sobre questões que foram levantadas pelos presentes. 

Os temas a serem abordados mais pormenorizadamente versarão sobre a 

cultura da soja, nos seus mais diversos aspectos como: sementes, variedades, 

inoculação, tratamento com fungicidas, adubação, calagem, inoculação, 

conservação do solo, tratamento contra pragas e doenças. Outros temas serão 

enfocados, tais como, diversificação da Propriedade, Alimentação e Manejo 

em Suinocultura, Higiene e Profilaxia na criação de suínos e liderança. 

Nos dias atuais, quando o amadorismo na agricultura cede lugar à 

racionalidade e a agricultura de subsistência tende a empresa econômica e 

produtiva, o conhecimento e a atualização de modernas técnicas agronômicas 

é fundamental para o agricultor. Com esse pensamento os técnicos que 

prestam seus serviços nesta região dispuseram-se a realizar mais este trabalho 

e esperam receber o apoio necessário e receptividade (Jornal Rondon 

Comunicação, 1974, Ano: I, número: 30). 

 

Além da atuação da Acarpa, cujos objetivos estavam relacionados à tentativa de 

disseminar novos conhecimentos tecnológicos; novas formas de manejo com as 

sementes e tratamento das mesmas; conservação do solo; combate aos insetos. Para ser 

ainda mais eficaz a tentativa de introdução desse projeto modernizante e convencer os 

agricultores a adotarem novos métodos de cultivo, organizou-se Cubes denominados 4-

S. Essas agências serviam como um canal de acesso ao produtor rural, principalmente 

aos jovens agricultores. 

O jornal “Rondon Comunicação” publicado em maio de 1975 contêm 

informações a respeito do pensamento quatroessista, o trabalho desenvolvido pelos 

técnicos, líderes e organizadores desses clubes com a juventude rural local. Essas 

notícias foram apresentadas por um dos técnicos agrícola da empresa Acarpa de 

Marechal Cândido Rondon e foram difundidas por meio do referido jornal. 

 

JUVENTUDE RURAL 

O trabalho com Juventude Rural foi desenvolvido através dos Clubes 4-s, que 

são grupos de jovens, organizados no Meio Rural, cuja ação educativa, 

orientada por líderes voluntários, é desenvolvido através de trabalhos 

individuais e conjuntos de caráter econômico e social, trabalhos comunitários 

e atividades sócio-recreativas. 

“PENSAMENTO QUATROESSISTA  

Sou pequeno e humilde, mas sou reflexo sadio de uma juventude, que deseja, 

como eu, crescer.  

Quem sou, de onde vim? Não importa. Basta saber que existo e que quero 

continuar. 

Não vim conquistar fazendo grandes trabalhos mas farei pequenos trabalhos 

que tornarão imensos, pois sou o início de quem cria e o fim de quem destrói. 



 

 

É isso e muito mais gente. Nosso objetivo, pode-se dizer atingido, a 

integração quatroessista no desenvolvimento Agropecuário do Município 

com a introdução de moderna Tecnologia Agrícola. 

Não queremos dizer com isso que realizamos um ótimo trabalho, mas damos 

uma prova de vontade, força e dinamismo, mostrando que não nos limitamos 

apenas nos líderes. 

Existe algo mais que ser parasita. 

Criar é Viver. 

Técnico Agrícola  

Escritório Local – Acarpa (Jornal “Rondon Comunicação”, 1975, Ano: II; 

número: 57). 

 

 Através da análise desta citação, podemos observar algumas das principais ações 

desenvolvidas por esses clubes no referido município. Tratava-se de ações educativas, 

através de trabalhos individuais e conjuntos como comunitários cujo principal intuito 

era o desenvolvimento Agropecuário e a Introdução de uma moderna tecnologia. Deste 

modo, a organização e o desenvolvimento dos Clubes 4-S mantêm grande relação com 

o debate sobre a Educação Rural, envoltas na discussão sobre o desenvolvimento e 

“modernização” econômica indicada para áreas consideradas subdesenvolvidas ou até 

mesmo atrasadas.   

O debate sobre a estratégia da “modernização” da agricultura por meio das ações 

dos extensionistas rurais, pelas agências de extensão rural, desde a Acarpa e os Clubes 

4-S, nos proporciona uma compreensão da dimensão da infuência desses grupos no 

processo de “modernização” da agricultura em Marechal Cândido Rondon e na vida dos 

trabalhadores rurais.  

A importância da análise do processo de “modernização” da agricultura também 

esta atrelada ao fato de visualizar as intensas propagandas movidas pelos meios de 

comunicação local. Além disso, as visitas feitas pelos extensionistas rurais no campo, as 

palestras e reuniões, os encontros elaborados pelos Clubes 4-S com a juventude rural 

eram alguns dos artifícios utilizados para conseguir convencer os produtores rurais a 

adquirir às novas tecnologias e legitimar o desenvolvimento das pesquisas e educação 

técnica direcionada a agricultura local.  

Com a realização deste artigo espera-se ter contribuído para o entendimento com 

relação à temática da pesquisa, embora ela ainda se encontre em fase inicial. É 

importante frisar que este texto expõe informações e dados presentes no projeto de 

Mestrado apresentado ao Programa de Pós – Graduação da UNIOESTE, no campus de 

Marechal Cândido Rondon, durante o processo de seleção de Mestrado no ano de 2015.  
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