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Resumo 

Este texto objetiva sugerir a atualidade do pensamento de Paulo Freire, alertando que 

presentemente o entendimento de Educação por parte dos governos é reacionário. Como 

toda educação é também comunicativa, que Educação queremos? Que ambientes 

comunicativos pleiteamos? A proposta é inspirar uma reflexão problematizadora sobre as 

interrelações entre a educação e a comunicação a partir do livro “Extensão ou 

Comunicação?”. O pensamento de freireano, embora não sem controvérsias, continua 

colaborando com a construção de uma educação libertadora de contraposição e subversão 

à dominação global do capital. 
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Introdução 

 

O pernambucano Paulo Freire (1921-1997) foi um dos grandes pensadores da 

educação brasileira, atuando na educação básica (Colégio Oswaldo Cruz no Recife) e 

superior (Universidade Federal do Recife) do Brasil entre 1947 e 1964. Exilado, por conta 

do Golpe Militar de 1964, contribuiu com o Instituto Chileno para a Reforma Agrária 

(ICIRA) entre 1964 e 1969. Trabalhou como professor nos Estados Unidos da América 

(Universidade de Harvard) e como consultor na Suíça (Departamento de Educação do 

Conselho Mundial das Igrejas) entre os anos de 1969 e 1980. Retornou para o Brasil e 

ocupou a secretaria de educação do município de São Paulo, durante a gestão de Luiza 

Erundina, e lecionou na Universidade de Campinas (UNICAMP) e na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Conhecido como educador da 

transformação, Paulo Freire foi um sujeito da práxis que escreveu e colocou em prática 

seus métodos de alfabetização e conscientização.  

O Método de Alfabetização de Adultos, elaborado por Paulo Freire, é um de seus 

principais legados, que por meio da discussão das experiências de vida dos adultos, ou 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da INTERCOM (Sociedade Brasileira 

de Estudos Interdisciplinares da Educação. 

 
2Professora do Curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
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seja, de sua realidade sociopolítica cotidiana, emergiam os temas/palavras geradoras que 

eram base para a aquisição da escrita e o entendimento do mundo. Além do método de 

alfabetização, destacam-se suas obras mais conhecidas: “Educação como prática da 

liberdade” (1967), “Pedagogia do oprimido” (1968), “Cartas à Guiné-Bissau” (1975), 

“Pedagogia da esperança” (1992), “À sombra desta mangueira” (1995) e “Pedagogia da 

Autonomia” (1996). Além destas obras, distingue-se um livro pouco conhecido, 

“Extensão ou Comunicação?3”, publicado em 1969, durante seu exílio, a partir das 

experiências com a educação na Reforma Agrária do Chile. 

Ao publicar o livro “Extensão ou Comunicação?” (2015), Paulo Freire apresenta 

uma profunda reflexão sobre o trabalho do agrônomo (também denoninado extensionista) 

e do camponês; expandindo sua análise para a relação do educador e do educando em 

sentido amplo. Freire (2015), aponta para as insuficiências e limitações do conceito de 

extensão e seu caráter antidialógico, e assinala para o conceito de comunicação como 

aquele fundamental ao processo de ensino-apredizagem na busca de uma educação 

dialógica e libertadora. 

Assim, busca-se neste texto, a partir dos principais elementos do livro “Extensão 

ou Comunicação?”, sugerir sua atualidade, pensar sobre as pontes e as fronteiras entre a 

educação e a comunicação e problematizar tais relações no cenário sociopolítico atual do 

Brasil.   

 

Extensão ou comunicação: da invasão ao diálogo 

 

Tendo como referência as atividades entre agrônomos e camponeses durante a 

experiência de Reforma Agrária do Chile, que tentou promover transformações técnicas 

e culturais no cultivo da terra, Freire (2015) faz uma crítica ao uso do conceito de 

“extensão” para se referir à relação educativa envolvida neste processo. A partir de uma 

análise linguística e filosófica do termo extensão, Freire (2015, p. 19) aponta que, 

semanticamente, extensão significa “estender algo a”, e no âmbito de sua unidade 

estrutural linguística, pode-se apontar seus seguintes campos associativos: transmissão, 

sujeito ativo (o que estende), conteúdo (escolhido por quem estende), entrega, 

messianismo (por parte de quem estende), superioridade (do conteúdo de quem entrega), 

                                                 
3 A primeira edição do livro foi publicada em espanhol no Chile. No Brasil o livro encontra-se em sua 17ª 

edição (FREIRE, 2015) pela Editora Paz e Terra. 
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mecanicismo (na ação de quem estende) e invasão cultural (através do conteúdo levado 

para aqueles que o recebem passivamente). Para Freire (2015, p. 20), 

 

[...] a ação extensionista envolve, qualquer que seja o setor em que se 

realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem de ir até a ‘outra 

parte do mundo’, considerada inferior, para, à sua maneira, ‘normalizá-

la’. Para fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo. 

 

O agrônomo, conforme Freire (2015), em sua atuação como educador, ao utilizar-

se da prática da extensão, realiza um trabalho de transmissão de técnicas que domestica 

o outro ao invés de estimular o pensamento crítico e o diálogo de ideias distintas. De 

acordo com Freire (2015), há um equívoco gnosiológico no uso do conceito de extensão, 

pois implica numa ação de transferir ou depositar conhecimento em alguém de uma 

maneira mecanicista, configurando o detentor do conhecimento como sujeito ativo e o 

receptor como objeto passivo, ou seja, o uso da expressão extensão educativa “[..] só tem 

sentido se se toma a educação como prática da ‘domesticação’” (FREIRE, 2015, p. 25). 

Para o autor, enquanto se faz extensão,  

 

[...] não proporciona, na verdade, as condições para o conhecimento, 

uma vez que sua ação não é outra senão a de estender um 

‘conhecimento’ elaborado aos que ainda não o têm, matando, deste 

modo, nestes, a capacidade crítica para tê-lo. No processo de extensão, 

observado do ponto de vista gnosiológico, o máximo que se pode fazer 

é mostrar, sem revelar ou desvelar, aos indivíduos, uma presença nova: 

a presença dos conteúdos estendidos (FREIRE, 2015, p. 30).  

 

A extensão educativa possui um caráter antidialógico, que implica não em uma 

educação libertadora (seja no âmbito da Reforma Agrária, das relações camponesas ou 

das relações educativas e formativas em sentido amplo), mas na invasão cultural que 

possui caráter manipulatório e impositivo, pois é anti-histórica e descomprometida com 

a transformação. A invasão cultural é para Freire (2015, p. 49) uma das características da 

teoria antidialógica que norteia a extensão, pois “toda invasão cultural pressupõe a 

conquista, a manipulação e o messianismo de quem invade. Sendo a invasão cultural um 

ato em si mesmo de conquista, necessita de mais conquista para manter-se”. Note-se que 

ao tratar da extensão como invasão e conquista, o autor remete à semântica explicativa 

do colonialismo que invade e conquista terras e povos. 

A extensão evidencia uma concepção de conhecimento que significa o resultado 

do ato de transmitir e depositar conteúdo em “consciências ocas”, pois parte de uma 
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relação entre sujeito ativo e objeto passivo (coisa), um receptor de conteúdos dócil, que 

quanto mais é “enchido” por seus professores, menos pensa (FREIRE, 2015). Entretanto, 

“As coisas não se comunicam, não contam sua história. Não é isso que se passa com os 

homens, que são seres históricos, capazes de autobiografar-se” (FREIRE, 2015, p. 63). 

A educação que é libertadora e propõe a transformação da sociedade não pode 

estar amparada pela extensão, pois precisa ser dialógica, e “Ser dialógico é não invadir, é 

não manipular, é não ‘sloganizar’. Ser dialógico é empenhar-se na transformação 

constante da realidade” (FREIRE, 2015, p. 51). O papel do educador não é “encher” de 

conteúdo seus educandos, mas possibilitar a organização de um pensamento numa relação 

dialógica. Todavia, o que se observa, com relação aos educadores, é que “Deleitando-se 

narcisisticamente com o eco de suas ‘palavras’, adormecem a capacidade crítica do 

educando. O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam” 

(FREIRE, 2015, p. 70). 

Após a realização da crítica ao conceito de extensão, de seu caráter antidialógico, 

invasor e mecanicista, Freire (2015) aponta para o conceito de comunicação como sendo 

aquele mais apropriado à dialogicidade necessária aos processos educativos, pois a 

comunicação implica em reciprocidade e na relação cognitiva entre sujeitos ativos, ou 

seja, na coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Na comunicação, para Freire (2015, 

p. 86), “[...] não há sujeitos passivos”. De acordo com o autor, 

 

[...] a tarefa do educador não é a de quem se põe como sujeito 

cognoscente diante de um objeto cognoscível para, depois de conhece-

lo, falar dele discursivamente a seus educandos, cujo papel seria o de 

arquivadores de seus comunicados. A educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados (FREIRE, 2015, p. 89). 

 

Ressaltando, a educação é comunicação em torno do significado significante, é 

diálogo, e por isso possibilita a diminuição da distância entre a expressão significativa do 

professor e a percepção do significado pelos alunos, ou seja, a “[...] intercomunicação dos 

sujeitos pensantes a propósito do pensado [...]” (FREIRE, 2015, p. 88).  

Freire (2015) tem como parte de sua fundamentação a Linguística e a 

Antropologia Estrutural, que se mostram no uso do significado e significante, e no 

entendimento de relações estruturais que dão sentido às práticas culturais e históricas, que 

devem ser desveladas e tornadas conscientes por parte de seus sujeitos. No entanto, 
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recusa-se à separação sujeito/objeto, o conhecimento se dá entre sujeitos, com a mediação 

de objetos do mundo tornados comuns a esses sujeitos. Neste momento, Freire (2015) 

sugere uma construção de sujeitos que tem o potencial de questionar a grade estruturalista. 

Vai ao encontro do que Bruno Cava (2014) entende por Antropologia Simétrica, em que 

o conhecimento é relacional e a pesquisa é co-pesquisa, não há sujeito e objeto, há 

pesquisar com. Porém a Antropologia Simétrica reconhece a afetividade do 

conhecimento, enquanto Freire (2015) parece separar a emoção, que é imanente ao 

conhecimento mágico, da racionalidade científica, mesmo que humanista. 

 Ainda sobre a afetividade do conhecimento, Freire (2015), amparado por outros 

autores, como Urban4 (1952) e Schaff5 (1966), argumenta que os atos comunicativos 

podem ser divididos em dois, “[...] um, em que o objeto da comunicação pertence ao 

domínio do emocional; outro, em que o ato comunica conhecimento ou estado mental” 

(FREIRE, 2015, p. 89). Sobre o ato comunicacional que pertente ao domínio do 

emocional, Freire (2015, p. 90) analisa que este opera por contágio, seja da alegria, do 

ódio, medo, etc., porém não existe para o autor, neste tipo de comunicação, “[...] que se 

realiza também em nível animal, a ‘ad-miração’ do objeto por parte dos sujeitos da 

comunicação”. Para Freire (2015), a ‘ad-miração’, ou seja, a objetivação e apreensão da 

realidade como campo de ação e reflexão por meio dos signos linguísticos não pode ser 

realizada pelo domínio do emocional. 

Assim, enquanto comunicação e diálogo, a educação como prática da liberdade, é 

para Freire (2015, p. 105), uma situação gnosiológica, “Aquela em que o ato cognoscente 

não termina no objeto cognoscível, visto que se comunica a outros sujeitos, igualmente 

cognoscentes”. Uma situação gnosiológica em que o homem: 

 

[...] é um corpo consciente. Sua consciência, ‘intencionada’ ao mundo, 

é sempre consciência de em permanente despego até a realidade. Daí 

que seja próprio do homem estar em constantes relações com o mundo. 

Relações em que a subjetividade, que toma corpo na objetividade, 

constitui, com esta, uma unidade dialética, onde se gera um conhecer 

solidário com o agir e vice-versa. Por isso mesmo é que as explicações 

unilateralmente subjetivista e objetivista, que rompem esta dialetização, 

dicotomizando o indicotomizável, não são capazes de compreendê-lo. 

Ambas carecem de sentido teleológico (FREIRE, 2015, p. 98). 

 

                                                 
4 URBAN, W. M. Lenguaje y realidad. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1952. 
5 SCHAFF, A. Introducción a la semantica. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1966. 
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Se ficar presa numa perspectiva estritamente idealista ou estritamente mecanicista, 

em que o subjetivismo e o objetivismo são isolados e dicotomizados, a educação não leva 

a nada e nega o homem que transforma o mundo e sofre os efeitos dessas ações (FREIRE, 

2015). A educação, na contradição permanência-mudança constituinte da sociedade, 

precisa ser “duração” para ser libertadora e transformadora, uma vez que  

 

[...] somente no sentido de ‘duração’ é possível dizer que a educação é 

permanente. Por isso mesmo, permanente, neste caso, não significa a 

permanência de valores, mas a permanência do processo educativo, que 

é o jogo entre a permanência e a mudanças culturais. [...] A educação 

que não se transformasse ao ritmo da realidade não ‘duraria’, porque 

não estaria sendo. Esta é a razão por que, ‘durando’ na medida em que 

se transforma, a educação pode também ser força de transformação 

(FREIRE, 2015, p. 114). 

 

 

Freire (2015) alerta para a característica fundamental da duração da educação 

transformadora. Diante de críticas, por parte dos extensionistas, de que o diálogo era 

demorado e incorria em “perda de tempo”, há 50 anos, Freire (2015) identifica que o 

tempo é bordado de vida, é no tempo que se constitui o pensamento que tem seus tempos 

peculiares. Isso, se entendemos os processos educativos como transformadores.  

Freire (2015) propôs reflexões fundamentais para os processos educativos que 

envolviam agrônomos e camponeses no cenário da Reforma Agrária do Chile na década 

de 1960, reflexões que foram expandidas para as relações entre educadores e educandos 

em qualquer cenário de ensino-aprendizagem, seja na educação popular, na educação 

básica, superior ou técnica formais e informais.  

 

Educação que comunica e comunicação que educa 

 

Ao acompanhar as reflexões críticas sobre a educação, vê-se que a qualidade da 

formação educacional ainda está muito distante do que é almejado para um país que não 

se paute apenas em desenvolvimento econômico, mas também social, política, cultural e 

ambiental. O modelo da educação brasileira da última década não rompeu com a 

concepção neoliberal dos governos anteriores, e continuou o investimento sobretudo na 

expansão do setor privado e no entendimento da educação como um bem privado, o que 

contribui para uma formação antidialógica e normatizadora de “consciências ocas”. A 
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educação nacional, compondo uma rede global, tem fortalecido, ao invés de se contrapor 

e subverter, a mercantilização/neoliberalização de todos os aspectos da vida, que por sua 

vez, condiciona o ensino-aprendizagem a fragmentação de tarefas simplistas apartadas de 

pensamento que apenas alimentam a cobrança por desempenho numérico passível de 

ranqueamento (BALL, 2012). 

Ao olhar para o cenário político atual vê-se que as instituições educacionais, 

destacadamente as universidades, não tem conseguido possibilitar espaços de diálogo 

crítico suficientes com as sociedades que as sustentam. No que diz respeito ao diálogo 

com as instituições governamentais, o contexto, ao contrário, é de autoritarismo e mesmo 

fascismo, que independem de posição ideológica – estão à direita e à esquerda, para 

simplificar. Trata-se de um momento em que a educação tem dificuldades de comunicar, 

num contexto de polarização política que manipula, coisifica e domestica o processo de 

aprendizagem. 

Os Projetos de Lei nº 867/2015 (Câmara dos deputados) e Lei nº 193/2016 

(Senado), que versam sobre a Escola Sem Partido é revelador nesse momento, pois 

evidenciam a falta de entendimento da educação como prática da liberdade de 

pensamento em que não existe neutralidade, mas sim a necessidade do respeito ao 

pensamento do outro no processo de construção cognoscente. A problematização do 

mundo que faz a mediação entre sujeitos de conhecimento, como já percebia Paulo Freire, 

é incompatível com leis que cerceiam a liberdade de pensamento e cátedra porque 

também não são neutras e possuem partido.   

A contraposição a projetos de cerceamento da liberdade como a Escola Sem 

Partido, pode ser realizada com educadores que admitam a atitude cognoscente do 

educando. Os educadores precisam ver na educação dialógica e comunicativa uma 

oportunidade de transformação da realidade, e não uma ameaça. A educação dialógica, 

para Freire (2015, p. 105), ameaça, na melhor das hipóteses, o falso saber do educador, 

pois “[...] muitos entre os que rejeitam a comunicação, que fogem da verdadeira 

cognoscibilidade, que é coparticipada, o fazem precisamente porque, diante de objetos 

cognoscíveis, não são capazes de assumir a postura cognoscente”. Os argumentos 

reacionários do movimento Escola Sem Partido precisam ser contrapostos com a 

valorização do papel da ciência e o caráter dialógico e cognoscente que deve irrigar os 

processos educacionais.  
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Freire (2015) vê a comunicação como significação que dispõe os objetos do 

mundo a sujeitos que tem a curiosidade de conhecer. Esta comunicação é imanente aos 

processos educacionais para a liberdade. Diferencia-se dos produtos persuasivos dos 

meios de comunicação de massa que pretenderiam manipular seu público. Certamente o 

texto precisa ser lido em seu contexto, década de 1960, com forte influência dos 

movimentos sociais em diversos pontos do mundo, e endurecimento da ditadura civil-

militar no Brasil. Contudo, o texto volta a ser atual em nosso contexto, pois há por parte 

dos governos, o entendimento de que educação é mercadoria a ser bem apresentada em 

números e gráficos, sem partidos, sem gênero, sem sabor. Por parte dos professores e no 

cotidiano das escolas e universidades, nos arriscamos ao não questionar os 

conservadorismos, perdendo os vínculos com as experiências de nossos alunos.  

Para Freire (2015), a proximidade dos camponeses com o mundo natural 

provocaria uma compreensão não verdadeira dos fatos, pois resulta em ações mágicas. A 

emoção não estimula a crítica, estaria contraposta ao conhecimento científico humanista. 

Merece reflexão, pois parece separar razão e emoção, retornando a um dualismo criticado 

quanto à relação professor-aluno e sujeito-objeto. A educação é comunicativa, por isso 

também afetiva, o pensamento contém emoção (SILVA, 2008). 

O que se destaca como bastante atual no texto de Paulo Freire é a posição 

fundamental da comunicação em qualquer relação pedagógica. Não há como abrir mão 

da inteligência do signo do significado significante, como diria o autor. E sua posição 

política: educação para a liberdade, o homem trabalha em um mundo histórico e cultural, 

a educação traz a consciência desse processo. O conhecimento exige sujeitos curiosos e 

resulta em transformação da realidade. A apropriação consciente dos lugares que 

ocupamos no mundo deriva em transformação. Como alunos, professores, cidadãos, 

trabalhadores, sujeitos conscientes e críticos de construção de nosso mundo.  

O aprendizado ocorre problematizando, coparticipando, a coparticipação dos 

sujeitos ocorre em comunicação, o pensamento criativo e transformador ocorre 

comunicando. Para Harvey (2014), ao incitar a rebeldia pelos direitos, a busca pela 

transformação é agora, estamos diante um sistema econômico, política, social, cultural e 

ambiental (nacional e global) em ruínas. Para o autor, “a construção de uma alternativa 

por cima de suas ruínas [sistema capitalista] representa tanto uma oportunidade quanto 

uma obrigação inevitável que nenhum de nós pode e nem deve jamais querer evitar” 

(HARVEY, 2014, p. 285). 
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No atual momento político, vale a pena rememorar e se embriagar da esperança 

presente no pensamento freireano, esperança crítica. Os homens  

 

podem fazer e refazer as coisas; podem transformar o mundo. [...] 

fazendo e refazendo as coisas e transformando o mundo, os homens 

podem superar a situação em que estão sendo um quase não ser e passar 

a ser um estar sendo em busca do ser mais. (FREIRE, 2015, p. 97) 

 

 

O papel do educador é problematizar o processo de aprendizado, que não 

ocorre sem comunicação. Em comunicação, se há o desejo político de transformação e de 

atuar pela liberdade dos homens, há que se compreender que os ambientes comunicativos 

são pedagógicos, e que esses ambientes dialogam com os sujeitos envolvidos, são 

produzidos pelos sujeitos, e também os produzem. 
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