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RESUMO 
Esta produção  é relato de uma experiência  vivenciada no decorrer do curso da disciplina 
Extensão Rural período 2010-1 do Campus Universitário de Sinop – UFMT, quando da 
leitura, apresentação e discussão da obra: Extensão ou comunicação de Paulo Freire, dando-se 
ênfase à indagação   se os questionamentos levantados ainda são plausíveis face aos temas e 
as inquietações que emergem da complexidade que cerca a realidade rural do pais na 
atualidade. Duas referências  foram utilizadas para a esta  produção: Extensão ou 

comunicação? de Paulo Freire, obra produzida a partir de uma observação  dialogada com 
agrônomos do Chile e publicada originalmente em 1969, e; O estado da arte do ensino da 

extensão rural no Brasil. Separadas por um intervalo de quase 40 anos entre a produção das 
obras, pode-se dizer que existem questões levantas pela primeira que ainda permanecem, mas 
que outras questões se levantam na ruralidade brasileira que desafiam as teorias que lêem as 
realidades como fatos e não como processos. Assim, atentamos  para  a atualidade da obra de 
Freire e olhamos para os problemas da Extensão Rural, movidos por um texto sabiamente 
denominado Elogio à lentidão de Milton Santos, onde se procurou relacionar sua assertiva 
com evidências que movem nosso cotidiano entre as questões do  dever ser (filosofia/ciência) 
e do realmente acontece ( política) que são reconhecidamente  dois  dos grandes esteios pelos 
quais a modernidade ocidental tem plantado suas bases funcionais. 
Palavras-chave: extensão rural; comunicação; homem do campo; paradigma; revolução 
passiva. 

 
THE RURAL EXTENSION AND AGRARIAN SCIENCES COURSES: A Dialogue 

with Paulo Freire 
ABSTRACT 
This production is a report of an experience during the course of Rural Extension in the of 
period 2010-1 of the University Campus of Sinop - UFMT when reading, presentation and 
discussion of the work: Extension or communication of Paulo Freire, giving emphasis to 
question whether the questions raised are still plausible in relation to issues and concerns that 
emerge from the complexity that surrounds the rural reality of the country today. Two 
references were used for this production: Extension or communication ? of Paulo Freire, the 
work produced from an observation through dialogue with the Chilean agronomists and 
originally published in 1969, and; The state of the art education of rural extension in Brazil. 
Separated by an interval of nearly 40 years between the production of works, one can say that 
there are questions raised by the first which still remain, but other issues are raised in rural 
Brazil that defy the theories that read the realities as facts and not as processes. Thus, we look 
at the relevance of Freire's work and pay attention for the problems of Rural Extension, 
moved by a text wisely called Praise of slowness of Milton Santos, where he sought to relate 
his assertion with evidences that moves our everyday between issues of should be (philosophy 
/ science) and what actually happens (policy) that are known to be two major pillars on which 
Western modernity has planted its functional basis.  
Keywords: extension; paradigm; passive revolution. 
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1.Apresentação  

Ao longo da história da civilização do Brasil, este país estabeleceu uma relação 

simbiótica com a revolução passiva. Evidências plausíveis que concorrem para confirmar esta 

assertiva podem ser verificadas em cenários como a “vinda” da  Família Real em 1808, o 

cenário da Independência Política em 1822, a cena da Liberação do Trabalho Escravo na pena 

empunhada pela  mão da Princesa Isabel em 1888 e a cena da Proclamação da República que 

o povo assistiu “bestializado” em 1889. Se não, vejamos o que assinala um arguto historiador. 

Se a data da abolição  marca no Brasil o fim do predomínio agrário, o quadro 
político instituído no ano seguinte quer responder à conveniência de uma forma 
adequada à nova composição social. Existe um elo secreto estabelecendo entre esses 
dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta, mas segura e 
concertada, a única que, rigorosamente, temos experimentado em toda a nossa vida 
nacional (HOLANDA, 1995, p. 171). 

Milton Santos pouco antes de morrer deixou para a humanidade um belo legado 

em um texto denominado:  Elogio à lentidão. Estimulado pelo desafio desse renomado 

geógrafo  procuramos relacionar sua assertiva com evidências que movem nosso cotidiano 

entre as questões do  dever ser (filosofia/ciência) e o que realmente acontece ( política) que 

são reconhecidamente dois grandes esteios pelos quais a modernidade ocidental tem plantado 

suas bases funcionais. 

  Neste texto, ao compartilhar experiências de educador e educandos no âmbito 

universitário e da formação acadêmica,   busca-se compreender reivindicações e proposituras 

de ação transformadora que possuem  bases mais profundas que se relacionam com padrões 

de referência orientados pela filosofia/ciência. Destacando-se que no Brasil de modo mais 

peculiar as bases são também político-culturais,  neste artigo as denominamos  de revolução 

passiva. O artigo é construído  a partir da leitura de duas fontes: a primeira, Extensão ou 

comunicação?, escrita por  Paulo Freire que teve sua edição brasileira em 1977; e a segunda, 

um texto/relatório sobre O estado da arte do ensino da  extensão rural no Brasil publicado 

em 2008.  

Já é sabido que as rupturas de paradigmas ocorrem mediadas pela ação dos 

homens, respeitando uma temporalidade caracterizada como longa duração, o que pode levar 

a se pensar que a ação do sujeito é “invisível”. Neste sentido, as mudanças são anunciadas em 

um tempo datado, mas não se concretizam,  por vezes, no tempo vivido  de uma geração 

inteira.  
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Sobre a questão das mudanças, Warde(1982) corroborando com o pensamento de 

Hobsbawm(1997) destacam que  certas inovações requerem legitimação, e com maior sentido 

quando se trata de  períodos  em que o passado deixa de fornecer precedentes a elas. Com 

efeito, quando não se podem prever ações futuras, tendo em vista uma insatisfação 

circunstanciada  pelo presente, uma posição em relação a estas situações poderia ser “a ação 

de adaptação, aquela que vai lentamente fazendo a passagem do passado para o presente. Não 

é a ruptura brusca; não é a manutenção da tradição. É a ação que se desenvolve lentamente 

‘para extrair o sentido e os valores dos acontecimentos com os quais se encontra. É cuidadosa. 

É ação inteligente’”(WARDE, 1982, p. 122).1 

Procura-se trazer para o IV Colóquio Internacional Educação e 

Contemporaneidade  um olhar que privilegiamos quando da leitura de uma obra do autor 

denominada Extensão ou comunicação?, texto sugerido aos alunos das turmas dos cursos de 

Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia na  Disciplina Extensão Rural do Campus 

Universitário de Sinop – UFMT, como sugestão de um olhar crítico sobre a Disciplina.  

Tendo em vista que já se passaram mais de 30 anos da publicação da obra, para a leitura  foi 

solicitado aos acadêmicos, atentarem para questões ainda pertinentes que foram levantadas 

nas circunstâncias de sua produção. Contudo, na atualidade novas questões e,  mais 

complexas se levantam, - somando-se às antigas - que emergem  a partir das denominadas 

“crises contemporâneas”.  

Outro ponto que merece consideração são  algumas evidências percebidas a partir 

da leitura de O estado da arte do ensino da extensão rural no Brasil, pesquisa realizada em 

2008,     que constatou  ser Paulo Freire  o autor  que encabeça a lista dos mais citados. 

 Por certo, as questões e críticas que Paulo Freire levantara em 1977 que 

relacionavam o Ensino e,  conseqüentemente, a Extensão Rural com um ensino universitário 

tradicional, relacionavam-se com a transição paradigmática no âmbito da produção e uso do 

conhecimento. Após a  leitura de Extensão ou comunicação? não ficamos imunes à 

perplexidade diante da crítica datada de há mais de 30 anos e os problemas ainda postos na 

atualidade sobre o homem do campo no Brasil. No entanto, a perplexidade ficou mais amena 

assimilada a sugestão de Santos (2007) quando nos alerta que  com os paradigmas ocorre o 

contrário do que acontece com os indivíduos quando morrem. Vejamos: 

                                                           
1
 Grifo no original. 
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(...) só muitos anos, senão mesmo séculos, depois da morte de um paradigma sócio-
cultural, é possível afirmar com segurança que morreu  e determinar a data, sempre 
aproximada, da sua morte. A passagem  entre paradigmas – a transição 
paradigmática -  é, assim, semi-cega e semi-invisível. Só pode ser percorrida por um 
pensamento construído, ele próprio, com economia de pilares e habituado a 
transformar silêncios, sussuros e ressaltos insignificantes em preciosos sinais de 
orientação (SANTOS, 2007, p. 15) . 

É possível  de se encontrar nas formulações de Paulo Freire sobre a Extensão 

Rural, - caso empiricamente observado com o encontro do Agrônomo com os produtores 

rurais no Chile, que vivia politicamente  uma fase revolucionária  do final da década de 1960 -

, a presença de uma utopia.  

Era uma utopia que queria materialidade, pois ao  detectar e constatar a realidade 

posta, logo propunha. Mas, o que  propunha? Era a crítica sobre o uso do conhecimento 

científico como instrumento de regulação de sujeitos. Assim, o autor  questionava a 

modernidade ocidental, embora tenha emergido como um ambicioso e revolucionário 

paradigma sócio-cultural que se assentava  em uma tensão dinâmica no seu nascedouro, entre  

regulação social e emancipação social. Contudo,  acabara solidificando o primeiro e 

atrofiando o segundo na relação entre o conhecimento, o técnico e o produtor rural. 

Deve-se  atentar  que para o caso empiricamente observado por Paulo Freire do 

Chile e dado a sua experiência com a educação de jovens e adultos em diversos países, sua  

capacidade autêntica  em conceber a educação como diálogo,  assegurou-lhe credenciais de 

inaugurador de um  método de análise.  Somado a isso,  pode-se  afirmar, também se valer 

para olhar a realidade do ensino de Extensão Rural do Brasil, desde àquela época até à 

atualidade.  

Assim, é possível que às velhas questões e às novas, ainda cabe a leitura da obra 

Extensão ou Comunicação? produzida no final da década de 1960 por  Paulo Freire. 

2. Onde estão as evidências da atualidade da obra: Extensão ou comunicação? 

É razoável afirmar que o esforço de romper com uma concepção de ensino 

universitário e de extensão rural tradicional, -  pautada na difusão de modernização da 

agricultura, estímulo à revolução verde e com ênfase em aspectos que concorriam para  um  

projeto educativo para o capital -, é contemporânea da época e da década da primeira edição 

brasileira de Extensão ou comunicação? Portanto,  seus indícios estão plantados nos meios 

acadêmicos desde o final da  década de 1970. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 5 

Olhemos para um exemplo emblemático desta tendência em um relatório final 

denominado: Programa de Ensino de Extensão Rural, o qual propunha uma concepção de 

formação  pautada em um objetivo deveras inovador para a década da publicação. 

Criar condições para que os alunos, a partir de uma análise da problemática da 
agricultura brasileira e das diferentes estratégias de transformação da realidade rural, 
adquiram capacidade para, em suas futuras atividades profissionais, atuarem de 
maneira crítica e criativa no processo de mudança da sociedade”(SUPLAN/ABEAS, 
apud CALLOU, 2008, p. 86).  

Esta passagem é elucidativa, mas não deixa de ser provocativa para com uma 

concepção de ensino tradicional que se pauta em uma relação de saber ou conhecimento como 

regulação. Partindo-se de uma problemática da agricultura evidenciado com o caso do 

fenômeno da erosão que obstaculiza a produtividade agrícola, Freire (1977) alertava que a 

ação extensionista poderia ter duas incidências: uma,  era diretamente sobre o fenômeno ou 

sobre o desafio – a erosão -  sem considerar a presença humana dos  camponeses o conceito 

extensão aplicado não teria sentido, pois se daria no âmbito da regulação; a outra, a ação de 

extensão pode se dar  no domínio humano e não natural, isso equivale a afirmação de que  a 

extensão  dos conhecimentos e das técnicas se passa aos homens para que possam intervir no 

mundo e transformá-lo. Neste sentido, a extensão  deve superar o conceito de extensão sob o 

ponto de vista abstrato e garantir ao camponês o humanismo concreto, científico que lhe 

permite ser protagonista na relação com a terra e o mundo em que vive.  

O trabalho autêntico  do agrônomo, veterinário, zootecnista de educadores, como 

especialista é o que atua  com os outros homens e com estes mediar relações sobre a 

realidade. Em sua denúncia ao uso do conceito extensão, Paulo Freire assevera que todo 

agrônomo como educador deve se recusar a “domesticação” dos homens, pois que sua tarefa 

corresponde à de comunicação e não  de extensão. 

Assim, voltando-se à erosão, ela não é apenas  um fenômeno natural, pois a 

resposta a ele como desafio é de ordem cultural  respondendo às necessidades humanas. 

Repetimos que o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles 
que se julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, 
relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização  crítica destas 
relações (FREIRE, 1977, p. 36). 

E, foi  assim em 1969, data da edição chilena da obra,  quando faltavam três 

décadas para o término do século XX, Paulo Freire destacava no agrônomo a  capacidade de 

comunicação e de respeito ao “outro” – sabemos que com a realização de uma busca  pela 
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internet em  anais de congressos, simpósios, jornadas e outros eventos das ciências humanas e 

sociais, - a alteridade tornou-se um conceito muito caro nos debates da atualidade.  

Pode-se entender com isto que Freire no final da década de 1970 (edição 

brasileira) em seus enunciados afirmava o legado da modernidade ao anunciar uma ciência em 

favor dos homens? 

Certamente, que ao olhar para a ação do técnico junto aos camponeses, Paulo 

Freire percebia a materialização de um projeto de modernidade em que sujeitos e objetos se 

separavam e, isso era a configuração de uma modernidade definida pela eficácia da 

racionalidade instrumental. Vejamos como Touraine se refere a tal processo de subsunção dos 

sujeitos da história. 

Durante muito tempo a modernidade foi apenas definida pela eficácia da 
racionalidade instrumental, a dona do mundo que se tornou possível pela ciência e a 
técnica. Esta visão racionalista não deve ser rejeitada de forma alguma, porque ela é 
a arma crítica mais poderosa contra todos os holismos, todos os totalitarismos e 
todos os integrismos. Mas ela não dá uma idéia  completa da modernidade; esconde 
a metade: a emergência  do sujeito humano como liberdade e como criação 
(TOURAINE, 1994, p. 218). 

Ao olhar para a situação de  não comunicação, portanto, anti-dialógica  entre o 

Agrônomo e o Camponês  do Chile da década de  1960, e de imediato considerar tal ordem 

vertical de “domesticação”,  Paulo Freire externa sua convicção e crença na possibilidade de 

existir outra modernidade, a que nega a razão instrumental. Neste sentido, admite que  não 

existe uma figura única da modernidade, mas duas figuras voltadas uma para a outra em cujo 

diálogo se consolida a modernidade: a racionalização  e a subjetivação.  

Neste sentido, Touraine (1994, p. 218) alerta para com o entendimento de  que: 

“Os sucessos da ação técnica não devem fazer com que se esqueça a criatividade do ser 

humano”. Assim, é possível acreditar que a criatividade só consiga acontecer a partir da morte 

da crença, mas deve haver uma linha tênue entre as fronteiras que separam essas duas 

dimensões que configuram o ser humano.  

Veja-se um caso emblemático que evidencia que para acontecer o diálogo entre 

sujeitos, deve haver  necessária predisposição à tolerância e  às diferenças. Entendendo desta 

forma que Paulo Freire defende que na situação relatada pelos agrônomos do Chile  com 

relação ao pensamento mágico no combate aos “animalitos”, considera que substituir o 

procedimento empírico dos camponeses por técnicas “elaboradas” adentra em dimensões 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 7 

antropológicas, epistemológicas e estruturais da questão. Por isso, é que não se pode tentar 

resolver  através do conceito de extensão que visa à substituição  linear da doxa pelo logos.  

Ao  acusar o fazer-se da extensão como equívoco gnosiológico, o autor alerta  

para o fato de a questão não ser tão simples como parece ser. Destaca, que a substituição de  

procedimentos  mágicos por técnicas “elaboradas” envolve aspectos culturais, níveis de 

percepção que se constituem na estrutura social e  são de aquisição lenta  ao longo do se fazer 

humano,  que envolve problemas de linguagem que não se dissociam do pensamento, e nem 

ambos podem ser separados da estrutura. Então, pondera: 

Qualquer que seja o momento histórico em que esteja uma estrutura social ( esteja  
transformando-se aceleradamente ou não), o trabalho básico do agrônomo educador 
(no primeiro caso  mais facilmente) é tentar, simultaneamente com a  capacitação 
técnica, a superação  da percepção  mágica  da realidade, como  a superação da 
‘doxa’, pelo ‘logos’ da realidade. É tentar superar o conhecimento 
preponderantemente sensível  por um conhecimento, que, partindo  do sensível, 
alcança a razão  da realidade ( FREIRE, 1997, p. 33).  

O humanismo concreto e científico que anunciava no início do livro, o qual 

apresentava como antídoto ao  equívoco gnosiológico do conceito extensão, está ganhando 

forma quando de sua propositura de que é na tentativa da  superação do conhecimento  

possuidor das marcas do sensível. Desse modo, se possibilita um conhecimento  capaz de  

dialogar com o sensível e incorporá-lo e, nesta síntese ler a realidade sem desmerecer o 

sujeito, como se evidencia a seguir: 

(...) qualquer  esforço de educação popular, esteja ou não associado a uma  
capacitação profissional, seja no campo agrícola ou no industrial urbano, deve ter, 
pelas razões até agora analisadas um objetivo fundamental: através da 
problematização  do homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e 
com os homens, possibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da 
realidade na qual e com a qual estão (FREIRE, 1977, p. 33). 

E, é neste sentido também  que em O novo século das luzes, Santos (2001) 

asseverava que o século vindouro [XXI] não seria apenas uma referência ao amanhã, mas era 

constituído pelo que ainda não se realizara, embora trouxesse possibilidades concretas. Assim, 

ao se encontrarem as novas condições materiais com as novas condições filosóficas, ambas 

devem conspirar para levar à nova grande transformação, silenciosa, tendo a vida  [do homem  

e sua relação com a terra] como protagonista da “nova” cena que se redesenha 

constantemente. 
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3. Considerações finais  

A incorporação  no  já mencionado relatório da Suplan/Abeas como suporte 

teórico  para se vislumbrar uma nova formação extensionista é  fato consumado da validade 

da utilização da obra de Paulo Freire no ensino da extensão rural no Brasil. 

Talvez se perguntássemos sobre a relevância dos questionamentos realizados por 

Paulo Freire  nas décadas de 1960-1970 acerca da realidade da Extensão Rural  constatada 

entre  os agrônomos  e camponeses no Chile  que se procura validar também para o Brasil, 

tem que se ter muito cuidado. Verificar se existe legitimidade em seu discurso para a 

atualidade, tendo em vista que a realidade  brasileira é outra e, deveras mais complexa é 

plausível,  justo  pelo fato  de que o olhar sagaz do autor  percebeu que a problemática  

envolvia aspectos epistemológicos, culturais e estruturais nos quais às relações de poder, 

dominação e direção se constroem.  

Ao adjetivar de equivoco gnosiológico a extensão  presenciada no Chile, Freire se 

fundamentou na confiança que as mudanças as quais propunha só poderiam acontecer em 

consonância  com a ordenação   epistemológica e política, que já enunciamos processam-se no 

tempo lento da longa duração. Por certo,  sabia que as mudanças passariam por um lento 

ordenamento  que não se dariam com precipitações, quer vindas do mundo acadêmico quer da 

política como forma de aceleração dos princípios democráticos que movem estas instituições. 

Portanto, quando perguntarmos, se  as questões levantadas na década de 1970, 

dada à acomodação  lenta da cultura política  brasileira ainda são atuais? É provável que ainda 

sejam. Vejamos o enunciado por Luiz Werneck Viana, 

Assim, neste país que desconhece a revolução, e que provavelmente jamais a 
conhecerá, ela não é uma idéia fora do lugar, como não o foi o liberalismo que 
inspirou a criação do seu Estado-nação. Com efeito, o Brasil, mais que qualquer 
outro país da América Ibérica, esta vasta região do continente americano que chega 
à modernização em compromisso com o seu passado, pode ser caracterizado como o 
lugar por excelência da revolução passiva (VIANNA, 1997, p.12-13).  

os questionamentos de Paulo Freire em Extensão ou comunicação?   fazem sentido e são 

legítimos sem deixar de  considerar a complexidade da realidade rural do Brasil.  

Concluímos destacando que o debate propiciado pela obra de Paulo Freire 

Extensão ou Comunicação e sua atualidade  permanecem  nos estudos  sobre contextos  

rurais. Porém, na atualidade, outras questões  de ordem estrutural se somam às antigas, como 

a crise do mundo trabalho, a expulsão do homem do campo causado pela industrialização da 
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agricultura, como propiciar condições dignas para os projetos de reinserção do homem na 

terra, a crise do Estado, a crise das utopias clássicas e dos referenciais de análise.  

Aliado às questões mais estruturais se somam a alarmante exclusão social de 

jovens e mulheres do mundo do trabalho, a não sustentabilidade do planeta que clama pela 

urgência  de respostas mais rápidas que a política e a ciência conseguem reagir. As múltiplas 

realidades rurais do Brasil requerem uma Extensão Rural mais compreensiva que vai além de 

um projeto educativo para o capital.  

Assim,  a Extensão Rural continua desafiada, passados quase 40 anos da primeira 

edição da obra Extensão ou Comunicação. Com efeito, considerar a trajetória do sujeito que 

habita o espaço rural fazendo deste, um lugar estratégico de sobrevivência, é uma evidência  

qualificada para se estreitarem os laços entre a Universidade e as realidades rurais brasileiras 

mediados pela razão comunicativa.  
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