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RESUMO 
 

 

O presente estudo aborda a atuação do (a) pedagogo (a) a partir da Política Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural, com ênfase na educação não formal e sua prática. 

Buscamos compreender a formação deste profissional para além da a sala de aula, 

promovendo uma reflexão sobre a sua própria identidade. Para tanto, realizamos uma revisão 

de literatura seguindo os seguintes autores e normas: Libâneo; Pimenta; Aquino e Saraiva; 

Gohn; Diretrizes Curriculares Nacional para curso de Pedagogia; a Constituição Federal e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Neste trabalho, consideramos que o(a) pedagogo(a) 

caracteriza-se como um profissional generalista e que é preciso refletir sobre sua formação 

inicial para colocar à luz como esta poderá encampar as novas demandas educativas da nossa 

sociedade. Sabemos que os desafios para os profissionais que se inserem nesse ramo ainda são 

grandes. Este trabalho não tem nenhuma pretensão de enfrentá-los, simplesmente busca 

apresentar inquietações e estimular o foco nesta questão. 

 

 

Palavras-chave: Extensão Rural; Formação de Professores; Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study addresses the pedagogical role of the National Policy on Technical 

Assistance and Rural Extension, with emphasis on non-formal education and its practice. We 

seek to understand the formation of this professional beyond the classroom, promoting a 

reflection on his own identity. For this, we carry out a literature review following the 

following authors and standards: Libâneo; Chili; Aquino and Saraiva; Gohn; National 

Curriculum Guidelines for Pedagogy course; the Federal Constitution and the Law of 

Guidelines and Bases of Education. In this work, we consider that the pedagogue (a) is 

characterized as a general practitioner and that it is necessary to reflect on their initial 

formation to bring to light how this may be able to fulfill the new educational demands of our 

society. We know that the challenges for professionals in this field are still great. This work 

has no pretension to face them, simply seeks to present concerns and stimulate the focus on 

this issue. 

 

Keywords: Rural Extension; Training of teachers; Education. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Considerando as novas demandas educacionais advindas das mudanças sociais 

ocorridas no Brasil nos últimos anos a partir da Constituição Federal e, posteriormente a Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional e a Agricultura familiar como segmento 

importante na economia brasileira, este trabalho tem como objetivo abordar atuação do(a) 

pedagogo(a) na Política Nacional de Assistência técnica e Extensão Rural (PNATER), um 

espaço de educação não formal, que segundo Gadotti (2005 apud Gohn, 2009),  está inserida 

em uma área de formação para cidadania. Uma formação que envolve aprendizagem tanto 

de ordem subjetiva-relativa ao plano emocional e cognitivo das pessoas, como 

aprendizagem de habilidades corporais, técnicas, manuais, que capacita para 

desenvolvimento de uma atividade de criação, resultando em um produto como fruto do 

trabalho realizado (Gohn, 2009).  

Visto que a Pnater (2004) tem como missão participar na promoção e animação de 

processos capazes de contribuir para a construção e execução de estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da agricultura 

familiar e das suas organizações, por meio de metodologias educativas e participativas, 

integradas às dinâmicas locais, destacamos a importância da pedagogia da alternância, que 

não nos ocuparemos com vagar neste trabalho, e outras experiências educacionais 

construídas a partir da realidade dos agricultores familiares (Brasil, 2004) 

Através da metodologia de pesquisa bibliográfica, este trabalho se organiza em três 

capítulos. No primeiro capitulo intitulado “Pedagogia: Para que? Onde e para que?”, 

abordamos brevemente alguns aspectos históricos do curso de Pedagogia e a formação do(a) 

pedagogo(a) seguindo como referencial teórico a Constituição Federal (1988), Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1961,1996), Libâneo (2000,2006), Pimenta (2006), Aquino 

e Saraiva (2011), Gohn (2006,2014), Diretrizes Curriculares Nacional para curso de 

Pedagogia (2006) e Carneiro e Maciel (S. d). 

No segundo capitulo “A pedagogia e a Extensão Rural”, apresentamos a Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e as concepções pedagógicas 

que contribuem para o desenvolvimento das ações de ATER e a formação do (a) pedagogo 

(a) no Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior. Concluímos no sentido de que 

há ainda muito caminho a trilhar nas reflexões sobre a atuação dos (as) pedagogos (as) na 

Extensão Rural.  
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2. PEDAGOGIA: PARA QUÊ, ONDE E PARA QUEM? 

 

O que é pedagogia? Quem é o (a) pedagogo (a)? O que deve ensinar o curso de Pedagogia? 

Esses questionamentos de Libâneo (2006) nos levam a analisar como os cursos de 

Pedagogia no Noroeste Fluminense preparam seus alunos e alunas para atuarem em 

múltiplas áreas. Neste capítulo, defendemos que a formação em pedagogia não pode se 

limitar à carreira docente. Desta maneira, é fundamental a formação de um profissional que 

extrapole os limites do contexto escolar. 

 

2.1 Formação em Pedagogia: entre a teoria e a prática. 

 
Pedagogia é, antes de tudo, um campo cientifico, não um curso. O curso 

que lhe corresponde é o que forma o investigador da educação e o 

profissional que realiza tarefas educativas seja ele docente ou não 

diretamente docente. Somente faz sentindo um curso de Pedagogia pelo 

fato de existir um campo investigativo – o da pedagogia- cuja natureza 

constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e prática da 

formação humana” (Libâneo,2006, p.60)  

 

Libâneo nos faz refletir sobre as potencialidades do curso de pedagogia. Não se trata 

apenas de um “curso”, mas de uma formação de pesquisadores e pesquisadoras aptos a 

investigar teoria e prática do ensinar e do aprender. Pensar na formação de pedagogos e 

pedagogas é pensar em profissionais que possam lidar com o cotidiano da sala de aula, mas 

não apenas. Isto porque o aprendizado não se restringe às quatro paredes das salas de aula e 

o ensinar tampouco se restringe à instituição escolar. E como foi, então, que surgiu a 

formação em pedagogia no Brasil? 

O curso de pedagogia, ao longo de sua história, sempre foi marcado por ambiguidade 

e indefinições. No Brasil, foi criado em 1939 com a finalidade de formar bacharéis para 

atuar como técnicos de educação e licenciados nos termos do decreto lei nº 1.190/1939, 

como todas as licenciaturas da época. Era oferecido título de bacharel, a quem cursasse três 

anos de estudos dos conteúdos específicos e o título de licenciatura para quem 

complementasse por mais um ano com estudo das disciplinas didática e a prática de ensino, 

que era destinada a formação de profissionais para atuarem nos cursos ginasial e colegial.  

A década de 60 ocorreu muitas mudanças na estrutura e organização do curso. Com 

primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), essa nova 

organização com formulação do currículo mínimo para curso de bacharelado em pedagogia, 
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que visava manter uma unidade de conteúdo em todo Brasil, em 1962 com parecer CFE nº º 

251/1962, a nova legislação mantém a titulação de bacharel para formados em Pedagogia.  

Em 1969, em consequência da reforma universitária, passa a conceder de forma 

facultativa aos cursos de pedagogia a oferta de habilitação como: supervisão, orientação, 

administração e inspeção escolar, assim como outras especialidades necessárias do mercado 

de trabalho, entretanto em 1962 essa oferta passa a ser obrigatória, sendo ofertado o título de 

especialistas para todos os concluintes do curso no país 

No início de1980, algumas universidades reformularam seus currículos, com objetivo 

de formar professores para atuarem na educação pré-escola e series inicial do ensino de 1º 

grau e curso de magistério. Por outro lado algumas instituições de ensino superior 

mantiveram o curso com características do Parecer CFE 252/62 (PIMENTA,2006). 

Tento em vista delimitar um perfil para profissional de pedagogia em 1996, é 

aprovada a Lei Diretriz e Base Curricular (Lei 9.394/96), que substitui o Parecer 252/1962 e 

a resolução CFE no decreto 02/1969, o curso ganha uma nova reformulação, trinta anos 

depois. Com a aprovação da nova lei, as finalidades e fundamentos da formação dos 

profissionais da educação são reformulados, o curso deixa de ser somente destinado à 

docência e reintroduzido às habilitações. Com a aprovação da nova lei, as finalidades e 

fundamentos da formação dos profissionais da educação; os níveis e o lugar da formação 

docente e de “especialistas”; os cursos que poderão ser mantidos pelos Institutos Superiores 

de Educação; a carga horária da prática de ensino; a valorização do magistério e a 

experiência docente começam a serem questionados sob a nova LDB, 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 

que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 

cursos reconhecidos, são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 

 

Esse modelo perdurou até 2006, ano que conselho nacional de educação institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em Pedagogia, que se destina à 

formação de professores para atuar na educação infantil, nos anos iniciais de ensino 

fundamental, no ensino médio (na modalidade Normal) com a educação profissional na área 

de serviços, no apoio escolar e em ambientes extraescolares. 
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O Curso de Pedagogia deixa de ser exclusivamente de formação de docentes e insere 

o(a) pedagogo(a) em novos campos de trabalho, passando formar profissionais para atuar em 

ambientes além da escola. Segundo CNE, artigo 5º, o egresso do curso de pedagogia deverá 

estar apto a: 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de 

forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre 

outras, física, psicológica, intelectual, social;  

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do 

Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria;  

IV - trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção 

da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo 

(RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006). 

 

Libâneo destaca o (a) pedagogo (a) como sujeito atuante na formação do cidadão e 

da sua importância para o desenvolvimento da localidade onde atua, pois, através do 

conhecimento adquirido nos cursos de formação, esse profissional possui busca a liberdade 

intelectual e a de emancipação do indivíduo. Desta forma, o autor perpassa pela nova 

identidade deste profissional em lidar com as pessoas, a sua didática. “O campo de atuação 

do profissional formado em pedagogia é tão vasto quanto são as práticas educativas na 

sociedade” (LIBÂNEO, 2006, p.116).  

Nessa perspectiva e visando adequar-se às Diretrizes, diversas universidades vêm 

reestruturando o Projeto Político-Pedagógicos dos seus cursos de Pedagogia, buscando criar 

uma identidade para o (a) profissional formado. Ao problematizar a atuação do profissional 

em Pedagogia e as exigências do DCNs, ressalva a importância da inclusão na base 

curricular dos cursos uma formação que contemple tanto a educação formal como a 

educação informal. Segundo Libâneo (2006), a formação de profissionais da educação para 

atuar em contextos não escolares é uma demanda cada maior na sociedade. A atuação desse 

profissional se faz importante no âmbito das práticas socioculturais que envolvem os 

processos pedagógicos não formais no plano coletivo e comunitário. Pois, a educação não 

formal advém fora do contexto escolar, constituindo, os locais de interação que derivam as 

ações que permeiam a vida dos sujeitos. Esta modalidade de educação sofre as mesmas 

influências do mundo moderno como as outras formas de educação, no entanto, ainda pouco 

assistida pelo ato pedagógico devido à estrutura curricular dos cursos de pedagogia.  
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Fazendo menção ao curso de pedagogia da Universidade Federal Fluminense, 

campus Santo Antônio de Pádua, unidade formadora de professores do Noroeste 

Fluminense, este tem como objetivo formar profissionais da Educação dotados de visão 

crítica de seu mundo e da realidade que os cerca, preparando-os para atuarem nas 

habilitações de: Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio, Magistério da 

Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental, Orientação Educacional, 

Supervisão Educacional e Administração Educacional. (PPC de Pedagogia/INFES). 

Localizado no município de Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense, o 

Instituto do Noroeste Fluminense foi criado no ano 2007 em parceria com Prefeitura 

Municipal de Santo, com objetivo de construir uma unidade formadora de professores do 

Noroeste Fluminense, Atualmente o instituto oferece sete cursos de graduação e dois de Pós-

graduação, dividido em dois departamentos de Ciências Humanas (PCH) e de Ciências 

Exatas, Biológicas e da Terra (PEB): 

Cursos de Graduação: 

 Bacharelado em Matemática 

 Licenciatura em Educação no Campo 

 Licenciatura em Ciências Naturais 

 Licenciatura em Computação 

 Licenciatura em Física 

 Licenciatura em Matemática 

 Licenciatura em Pedagogia 

Cursos de Pós-graduação: 

 Mestrado Modelagem Computacional 

 Mestrado em Ensino 

 

O curso de pedagogia do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior surge 

da necessidade de reformular o curso de licenciatura em matemática e com a discussão 

nacional da reforma da Lei Diretrizes e Bases (LDB) que teria como exigência a formação 

superior para professores atuantes nas séries iniciais do ensino fundamental, com objetivo de 

formar profissionais para atuação pedagógica dentro das escolas e/ou fora das escolas. Em 

30 de junho de 2008, o conselho de ensino e pesquisa da UFF, resolução nº 056/08 aprova a 

criação do Curso de Graduação em Pedagogia- Licenciatura, no INFES, sendo oferecido nos 

períodos diuno e noturno. No que se refere à estrutura curricular do Curso de Pedagogia, 
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tem-se que seus discentes para obterem o título de licenciado deveriam fazer um total de 

3.320 horas distribuídas da seguinte forma: 

 Atividades Formativas: 2820 horas  

 Estagio Supervisionado: 400 horas  

 Atividades complementares: 100 horas 

Com duração para integralização curricular de no mínimo 07 períodos e de no máximo 

12 períodos. Além da carga horária definida, o Curso de Pedagogia do INFES/UFF se 

organiza em três núcleos norteadores, que estarão presentes em todos os períodos do curso, 

tendo como base à relação teoria/prática e valorizando a prática docente e sua reflexão.  

 

1. Núcleo de Estudos Básicos: Disciplinas das areas de fundamentos da educação e 

didatica e metodologias de ensino com 2400 horas 

2. Núcleo de Aprofundamento e Diversidade de Estudos: Disciplinas de estágio 

(Pesquisa e Prática de Ensino) e de trablho de Conclusão de Curso- 580 horas 

3. Núcleo de Estudos Integradores: Atividades Complementar e disciplinas optativas – 

340 horas.   

 

O curso foi criado com objetivo de habilitar profissionais compromissados com 

cuidar e educar crianças de zero a cinco, fortalecer e desenvolver as aprendizagens das 

crianças do ensino fundamental, participar da gestão das instituições planejando, 

executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais (em ambientes 

escolares e não escolares) e com habilitações para atuar na: Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e Medio no Ensino (de 1º e 2º Graus e Magistério em matérias pedagógicas do 

Ensino Normal), além de focar na formação do (a) educador-pesquisador (a) que poderá se 

dedicar à pesquisa no campo da Educação. 

De acordo com o Projeto de Criação do Curso de Pedagogia, a formação do 

profissional tem como base obrigatória a docência, tem como foco o ambiente escolar, base 

bem definida na grade curricular com disciplinas na sua maioria voltada para escola, sendo 

apenas três disciplinas aplicadasà formação não escolar, Educação do Campo como 

obrigatória e Pedagogia Empresárial e Pedagogia Hospitalar. 

Em 2011, o currículo do curso é reformulado pela resolução nº 260/11 a carga 

horária modificada para o total de 3.450 horas sendo 3.010 de disciplinas obrigatórias, 210 

horas de disciplinas optativas e 200 horas de Atividades Complementares. Das 3.010 

destinadas às disciplinas obrigatórias, 2.430 horas serão destinadas às disciplinas do Núcleo 
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de Estudos Básicos e 580 horas para disciplinas do Núcleo de Aprofundamento e 

Diversidade de Estudos. Das 580 horas de disciplinas obrigatórias do Núcleo de 

Aprofundamento e Diversidade de Estudos, 400 horas serão destinadas ao Estágio e 180 

horas serão destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso, componente obrigatório neste 

currículo. Das 340 horas do Núcleo de Estudos Integradores, 210 horas serão destinadas às 

disciplinas optativas e 200 horas de Atividades Complementares. Com aumento da carga 

horária a duração mínima para integralização do currículo passa para 08 períodos e 12 

período máximo.   

O perfil do profissional continuava voltado para docência e a inserção deste 

profissional em outros mercados de trabalho conforme as orientações das DCNs ainda 

continuavam sendo apenas possibilitado pelas disciplinas de Educação campo (obrigatória) e 

Pedagogia Empresarial e Hospitalar (Optativas) e em muitos momentos não sendo 

disponibilizadas por falta de docentes para ministrar.  

Evidenciando a dificuldade na formação múltipla do (a) pedagogo (a), com a falta de 

disciplinas que levam os discentes à reflexão sobre a educação em espaços não escolares e a 

prática de diferentes formas de atuação, como a prática de estágios em ambiente 

extraescolar. A superficialidade do currículo e visão voltada para docência com ênfase na 

Educação Infantil, limita a formação do pedagogo pela instituição.  

Em 2014, fica estabelecido o Ajuste Curricular com redução de carga horária para 

fins de Integralização Curricular, do curso de pedagogia. O currículo será cumprido num 

tempo total de 3.200 horas, sendo 2.700 horas de disciplinas obrigatórias, 240 horas de 

disciplinas optativas e 260 horas de Atividades Complementares. Das 2.700 horas destinadas 

às disciplinas obrigatórias, 2.010 horas serão destinadas às disciplinas do Núcleo de Estudos 

Básicos e 690 horas para disciplinas do Núcleo de Aprofundamento e Diversidade de 

Estudos. Das 690 horas de disciplinas obrigatórias do Núcleo de Aprofundamento e 

Diversidade de Estudos, 480 horas serão destinadas ao Estágio e 210 horas serão destinadas 

ao Trabalho de Conclusão de Curso, componente obrigatório neste currículo. Das 500 horas 

do Núcleo de Estudos Integradores, 240 horas serão destinadas às disciplinas optativas e 260 

horas de Atividades Complementares. A carga horária total para integralização curricular de 

3.200 horas terá no mínimo 8 período e máximo 12 períodos. Essa reformulação corrobora o 

distanciamento dos objetivos do DCNs e propostos na criação do curso de pedagogia no 

Instituto, transformado disciplina que proporcionaria uma formação para além dos muros da 

escola como optativa, reforçando o perfil de docência do profissional formado por essa 

instituição. Nesta reformulação disciplinas como Educação do Campo e Educação 
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patrimonial, que possibilitariam ao discente conhecimento para além da sala de aula, deixam 

de ser obrigatórias e passa a ser optativas.  

Enfim, o Curso de Pedagogia, desde a sua criação até os dias atuais, possui uma 

caracteristica marcante no que diz respeito à formação do profisissional dos egressos no 

instituto, formar professores para atuar na educação infantil e as series inciais do ensino 

fundamental. Essa base do Curso de Pedagogia é questionada, a formação para atuação em 

ambiente não escolar fica a margem do currículo, fazendo que a formação fique voltada 

principalmente para docência.  

 

2.2 Pedagogos (a): Busca pela Identidade 

 

Como vimos o objeto de estudo da Pedagogia é o fato educativo. De acordo com o 

artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de Pedagogia, dispõe que o “curso 

destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (BRASIL, 2006). No 

entanto, ao centrar a formação dos egressos nos curso de pedagogia somente no que tange os 

processos educativos escolares, os métodos, as maneiras de ensinar, restringe-se a formação 

do profissional já que ser pedagogo (a) possui significância mais ampla.  

Na escola, na comunidade, na empresa, nos hospitais, em sindicatos, espaços formais 

e não formais, que é na escola e fora dela, as pessoas constantemente aprendem e ensinam. 

Não há um padrão e nem modelo específico para educar; sendo assim, à escola não é o único 

lugar onde a educação ocorre. Vale destacar que o (a) pedagogo(a) é um profissional 

habilitado para lidar com fatos e circunstâncias distintas da prática educativa que ocorrem 

em diversos segmentos sociais e profissionais, fenômeno que se confirma na fala de Aquino 

e Saraiva (2011, p.24), ao enfatizar que: 

 

A docência nos textos regimentais não se confunde com a pura e 

simples utilização de métodos e técnicas de ensino, uma vez que 

articula a ideia de trabalho pedagógico a ser desenvolvido em 

espaços escolares e não escolares. O trabalho docente remete-se a 

um contexto mais amplo, em que se engendram atividades 

escolares e não escolares. Esse é um ponto importante das DCNs – 

Pedagogia: à docência – atividade pedagógica do pedagogo –, 

não se limita a espaços escolares; ela se refere também a 

processos educativos não escolares. 
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Atualmente, com a democratização do acesso à escola e a outros espaços e 

instituições públicas, o pedagogo, aos poucos, vem rompendo o conceito que sua atuação é 

exclusiva em uma instituição de ensino formal. No inciso IV das diretrizes citada 

anteriormente, vislumbra várias possibilidades de atuação do profissional em pedagogia.  

 

IV- trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo (BRASIL, 2006). 

 

Nessa perspectiva abre-se a possibilidade de discutir eixos norteadores para 

formação do(a) pedagogo(a). Como exemplo, a questão da educação não formal, campo de 

atuação grande relevância, que vem ganhando espaço e legalidade na sociedade moderna, 

que são pouco explorados pelas instituições formadoras.  

Nesse sentido, é preciso que a Universidade esteja preparada para uma formação 

mais ampla na formação de um profissional, uma vez que a sua atuação, se baseia num 

conjunto de conhecimentos, constituindo momentos de aprendizado que constituem a 

aquisição do saber e competências essenciais para desenvolvimento social. Com isso a 

universidade, enquanto unidade formadora, precisa estar ciente que a formação do Pedagogo 

deve estar além da docência, uma vez que, é preciso definir identidade para esse 

profissional. Concluo dizendo que é preciso que todos, sem qualquer exceção, tenham 

conhecimento primeiramente sobre a formação integral para o pedagogo valorizando 

também os demais campos de atuação deste profissional. 

 A generalização do pedagogo em sua formação inicial representa grande avanço, 

visto que esse processo não se restringe a uma formação meramente a docência. Sabemos 

que esse tipo de formação, por ter que perpassar diversos temas e assuntos, termina por 

negligenciar o aprofundamento de certos fundamentos, que deve ser desenvolvido ao longo 

do curso, pelos discentes i, através de disciplinas optativas e cursos de extensão. Pois, o 

pedagogo é um profissional competente para atuar em diferentes ambientes, além da escola. 

Os currículos dos cursos de pedagogia não estão sendo satisfatórios, pois as 

disciplinas que tratam de questões filosóficas e políticas preenchem um pouco espaço no 

currículo principal, deixando de lado essas disciplinas que proporciona ao aluno um 

conhecimento crítico das realidades sociais, tento como foco disciplinas voltadas para a 

docência. Não se pode denegar a importância de tais conteúdos nem ao menos desconsidera-

los no processo formativo, mas sim de conseguir desenvolver essas duas temáticas. O 

pedagogo precisa de mecanismos que o possibilite esquematizarem seu trabalho conforme as 
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demandas sociais e, para isso, é relevante que durante a sua formação tenham a oportunidade 

de experimentar esse tipo de conhecimento além dos saberes teóricos que, inegavelmente, 

irão nortear o seu trabalho como professor. 

É preciso que haja, na formação inicial do pedagogo, a coerência entre a teoria e a 

prática. As disciplinas referentes à formação stricto-sensu precisam ser mais bem 

apresentadas aos egressos e tomadas como disciplinas fundamentais ao currículo, visto que, 

os ambientes de trabalho do futuro pedagogo irão cobrar esses saberes. Ainda que o 

estudante queira voltar para docência, é importante a experiência não escolar já que é a faz 

parte dessa formação. Para isso faz-se necessário uma reorganização do currículo do curso 

de Pedagogia de modo que sejam ofertadas mais disciplinas com enfoque para a atuação dos 

pedagogos em ambientes não escolares. 

 

2.3 Educações não escolares: perspectivas e possibilidade na atuação do (a) Pedagogo 

(a) 

A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no 

mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os 

indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem 

no processo interativo, gerando um processo educativo. Para Gohn (2006), a educação não 

formal é um processo com várias dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos 

dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da 

aprendizagem de habilidades e/ ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 

exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos 

comunitários, com objetivo de solucionar problemas coletivos vivenciado no dia a dia; a 

aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo 

do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor. 

Nesse contexto, a educação não formal acontece através de atividades 

intencionais, por meio de métodos flexíveis, sem a normatização e a burocracia rígida da 

educação formal¹, com objetivo de desenvolver relações pedagógicas sem formalidade. 

Essa modalidade de educação ocorre em ambientes e situações de trabalhos coletivos, em 

que permaneça intencionalidade no ato de ensino-aprendizagem, que possibilite a 

transmissão e/ou trocar saberes. 

Para compreender a papel da educação não formal na sociedade, recorreu-se nesta 

há autores como Gohn (2014). Para essa autora, a educação não formal é aquela que se 

aprende "no mundo da vida", via os processos de compartilhamento de experiências, 
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principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas. A concepção de educação não 

formal articula-se ao campo da educação cidadã – a qual no contexto escolar pressupõe a 

democratização da gestão e do acesso à escola, assim como a democratização do 

conhecimento. Na educação não formal, essa educação volta-se para a formação de 

cidadãos (as) livres, emancipados, portadores de um leque diversificado de direitos, assim 

como de deveres para com o(s) outro(s).  Essa mesma autora considera importante definir 

as diferenças entre educação formal e não formal, demarcar seus campos de 

desenvolvimento: a educação formal como aquela desenvolvida nas escolas, com 

conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem 

durante seu processo de socialização (Gohn, 2014).  

No Brasil, segundo Aquino e Saraiva (2011), as experiências educativas em espaços 

não formais emergiram na década de 1970, combinadas com a educação popular e os 

movimentos populares que, à época, não possuíam prestígio acadêmico. Influenciada pela 

Pedagogia Freriana, a educação não formal ganha espaço, começa a se discutir novos 

campos de saberes, questionando assim, o conhecimento cientifico como única fonte de 

saber. Segundo essas autoras, foi aí que houve a redescoberta de outras extensões da 

realidade, que são produtoras de saberes, como práticas pedagógicas e processos educativos 

instituídos na coletividade – trata-se das aprendizagens cotidianas proporcionadas pela 

educação no contexto escolar e não escolar.  

Sendo assim, as transformações ocorridas na sociedade, a partir do século XX, 

contribuíram para desenvolvimento da educação não formal, com o advento da 

globalização as a sociedade ganha uma nova estrutura, passa a compreender que o 

aprendizado ocorre ao longo da vida, acontece não somente em ambientes formais como 

escola e universidade, e sim, no local de trabalho, nas cidades, no campo, na organização 

comunitária, no associativismo, cooperativismo, entre outros. 

Todavia, diante das transformações sociais, uma nova ótica social está surgindo e se 

manifestando, através de uma educação que proporciona uma reflexão, um novo jeito de 

pensar o mundo para transforma-lo como pode ser compreendido pela passagem a seguir: 

Partir da ótica dos direitos de um povo ou agrupamento social é 

adotar um princípio ético, moral, baseado nas necessidades e 

experiência acumulada historicamente dos seres humanos e não 

nas necessidades do mercado. A ótica dos direitos possibilita-nos a 

construção de uma agenda de investigação que gera sinergias e 

não compaixão, que resultam em políticas emancipadoras e não 

compensatórias. Fora da ótica da universalidade dos direitos 

caímos nas políticas focalizadas, meras justificativas para 
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políticas que promovem uma modernização conservadora. A ótica 

dos direitos como ponto de partida poderá nos fazer entender as 

mudanças sociais em curso. (GOHN,2006) 

Nesse sentido, a educação não formal é aquela que se aprende na vivencia de 

mundo, através das experiências vividas e compartilhadas nos espaços coletivos diários, 

através de ações que promova a cidadania para formação de cidadãos que compreenda seus 

direitos e deveres para com outro. O modo de educar surge como resultado do processo 

voltado para os interesses e as necessidades que dele participa. A construção de relações 

sociais baseadas em princípios de igualdade e justiça social, quando presentes num dado 

grupo social, essa modalidade de educação fortalece a descoberta de outras realidades 

possíveis para atuação do profissional formado em Pedagogia, espaços que vão além da 

docência, diferentes espaços sociais onde se faz indispensável o processo de ensino–

aprendizagem. Assim, verificamos que a inserção deste profissional contribui para 

desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental; através de práticas educativas 

que favoreçam a construção de conhecimentos críticos. Nesta perspectiva, Carneiro e 

Maciel inteira (s.d),  

[...] à medida que a sociedade se tornou tão complexa, há que se 

expandir a intencionalidade educativa para diversos contextos, 

abrangendo diferentes tipos de formação necessários ao exercício 

pleno da cidadania. Nessa perspectiva, as referências e reflexões 

sobre as diversas formas e meios de ação educativa deverão também 

constar do rol de atribuições de um pedagogo, e, mais que isto, 

referendar seu papel social transformador. (CARNEIRO e MACIEL, 

p.2,s.d). 

 

As novas demandas educativas na sociedade fazem com que esses profissionais 

assumam novos papeis e funções, em ambientes além dos muros escolares, como hospitais, 

sindicatos, museus, ONGs, turismo, empresa, meios de comunicação e políticas de 

assistência técnica e extensão rural. Libâneo aponta que a educação não se refere 

exclusivamente às práticas escolares, mas a um gigantesco conjunto de outras práticas 

educativas (LIBÂNEO, 2006, P.63). 

Esse espaço de atuação, citado anteriormente requer do profissional capacidade para 

articular sua pratica pedagógica com valores humanos, que pautaram a sua prática. Uma vez 

que, o pedagogo pode realizar vários trabalhos em uma equipe multidisciplinar, deparando 

com várias realidades.  
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Deste modo, é valido afirmar que o pedagogo é uma peça importante em espaços 

onde ocorre a educação não formal, instituições voltadas para bem estar social a finalidade 

de proporcionar melhor qualidade de vida para população atendida, atuando segundo, 

Libâneo (2007) como: formadores, instrutores, consultores, orientadores em órgãos 

públicos, privado, associações populares, entre outras instituições. Com isso, deixa de ser 

apenas um profissional voltado para educação formal e passa também a atuar na educação 

não formal, norteando sua prática pedagógica no respeito a diversidade, buscando a 

integração dos indivíduos, promoção da cidadania e a construção da identidade do grupo.  

De acordo com art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

Como prevista na LDB 9394/96 no seu Art. 1º. “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais. 

Nesse contexto Libâneo (2000) define três modalidades de educação: 

 

A Educação Informal – corresponderia a ações e influência exercidas pelo 

meio, pelo ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das 

relações dos indivíduos e grupos com seu ambiente humano; social; 

ecológico; físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, 

experiências, práticas, mas que não estão ligadas especificamente a uma 

instituição nem são intencionais e organizadas.  

Educação Não-Formal – é realizada em instituições educativas fora dos 

marcos institucionais, mas com certo grau de sistematização e 

estruturação.  

Educação Formal – compreenderia estâncias de formação, escolares ou 

não, onde há objetivos educativos explícitos e uma ação intencional 

institucionalizada, estruturada, sistemática. (LIBÂNEO, 2000, p.23.). 

 

A educação não formal orienta-se pelos princípios da emancipação e da autonomia. 

Sua implementação configura um permanente processo de sensibilização e formação de 

consciência crítica, direcionada para o encaminhamento de reivindicações e a formulação de 

propostas para as políticas públicas, podendo ser compreendida como: 

a) qualificação para o trabalho; 

b) adoção e exercício de práticas voltadas para a comunidade;  

c) aprendizagem política de direitos por meio da participação em grupos sociais;  
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d) educação realizada nos meios de comunicação social; 

e) aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em modalidades diversificadas; e 

f) educação para a vida no sentido de garantir o respeito à dignidade do ser humano. 

Percebe-se, então, que educação não formal campo é um amplo. Assim sendo, essa 

modalidade de educação tende acontecer predominantemente em ambientes não escolares, 

destacando como o trabalho do pedagogo pode ser extenso, além dos muros escolares. Tal 

visão se confirma na abordagem de GOHN (2014, p 44), quando ressalta: 

A educação não formal poderá ocorrer tanto em espaços urbanos 

como rurais; tanto em espaços institucionalizados (no interior de um 

conselho gestor, por exemplo), como no interior de um movimento 

social, entre aqueles que lá estão participando e reivindicando, e 

vão aprender algo sobre um dado tema – quem são os opositores, os 

encaminhamentos necessários; como poderá ocorrer ainda em 

outros espaços sociopolíticos, como nas ONGs, nos museus, etc. Ou 

seja, a educação não formal é um processo de aprendizagem, não 

uma estrutura simbólica edificada e corporificada em um prédio ou 

numa instituição; ela ocorre via o diálogo tematizado. Na gestão de 

uma política social, em um espaço público, ao trabalhar com 

democracia deliberativa compartilhada, em que se juntam 

representantes do poder público com representantes da sociedade 

civil organizada, o exercício da educação não formal é uma 

possibilidade real. Entretanto, o caráter desta participação, se 

emancipatória ou integradora, vai depender da qualidade das 

relações e interações desenvolvidas, do projeto político dos grupos 

em ação. 

No entanto, é importante destacarmos que na escola também acontece a educação 

não formal, através das atividades socioeducativas, e culturais, entre outras, que ocorrem 

juntamente com a educação formal, permitindo conhecimentos complementares. No entanto 

esse tipo de educação não formal institucionalizada, segundo (Gohn 2014), cumpre missão 

fundamental, mas carece de atenção e investimentos por parte do governo brasileiro. Embora 

a educação não formal tenha objetivos em comum com a educação formal, é importante 

ressalvar que esta não concorre com a educação formal escolar. 
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3. A PEDAGOGIA E A EXTENSÃO RURAL 

 

3.1 Pedagogos (a): agente de transformação no Desenvolvimento Rural 

 

A atuação do (a) pedagogo (a) no ambiente rural voltado para atender demanda da 

política nacional de assistência técnica e extensão rural (ATER) contribui para capacitação 

dos trabalhadores rurais, com objetivo de viabilizar estratégias para permanecia do homem 

no campo, a participação popular e fortalecimento da cidadania. De acordo com a Nova 

Política de ATER, os serviços públicos de ATER devem ser executados mediante o uso de 

metodologias participativas, devendo seus agentes desempenharem um papel educativo, 

atuando como animadores e facilitadores de processos de desenvolvimento rural sustentável 

(BRASIL,2004).  

 

Entende se por  Assistência Técnica e Extensão Rural  ATER: 

serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio 

rural, que promove processos de gestão, produção, 

beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços 

agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades 

agroextrativistas, florestais e artesanais; (BRASIL, 2010). 

 

Nesse contexto, existem vários fatores que interferem na vida das famílias rurais que 

possibilitam a atuação do pedagogo. Por conseguinte, as questões de gênero e geração, 

desenvolvimento sustentável, organização comunitária em especial de grupos de mulheres e 

de jovens estimulando e apoiando ações que promovam à organização e o desenvolvimento 

econômico e social das comunidades. Esses são alguns fatores compõem o rol de prática das 

quais o pedagogo pode intervier no meio rural.  

 A extensão Rural no Brasil deve início no final da década de 1940, período pós-

guerra, com objetivo de promover a modernização da agricultura como parte da política de 

industrialização do país. Ater executada como serviço particular ou paraestatal, com apoio 

de entidades públicas e privadas. Em meados da década de 50, o Presidente Juscelino 

Kubitschek cria a Associação Brasileira de Credito Assistência Rural (ABCAR), um sistema 

articulado com Associações de crédito e Assistência rural nos estados.  

Somente nos meados da década de 70 no governo de Ernesto Geisel estatizou o 

serviço de Extensão Rural, implantando o Sistema Brasileiro de Assistência técnica e 

extensão Rural – Sibrater, coordenado pela Embrater e executado pelas empresas estaduais 

de Ater nos estados.  
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Desde a sua criação o serviço de extensão rural tem como característica tecnicismo, 

ação extensionista baseada na transferência de conhecimento, que segundo Freire (1983), 

uma prática frequente que leva a refletir sobre o papel do extensionista educador, que é 

visto, como aquele responsável por uma transmissão de conteúdos de forma vertical que 

vem do “doutor “que detinha o conhecimento, que estava a acima, dos considerados “sem 

conhecimento” que estavam à parte de baixo”. Nesse modelo segundo Freire o extensionista 

exercia o papel de estender seus de conhecimentos ao trabalhador rural, não existia uma 

ação humana, o contato era restritamente técnico, que resultou em perdas culturais, sociais e 

intelectuais, pois os valores e saberes desses indivíduos eram desprezados, os quais eram 

equivocadamente vistos como ignorantes. 

Nessa perspectiva Freire (1983) apresenta os significados do termo extensão 

relacionado ao campo associativo  

Extensão ........................ Transmissão 

Extensão ........................ Sujeito ativo (o que estende)  

Extensão ........................ Conteúdo (que é escolhido por quem estende) Extensão 

Extensão........................ Recipiente (do conteúdo)  

Extensão ........................ Entrega (de algo que é levado por um sujeito que se 

encontra “atrás do muro” àqueles que se encontram “além do muro”, “fora do muro”. 

Daí que se fale em atividades extramuros)  

Extensão ........................ Messianismo (por parte de quem estende) Extensão 

........................ Superioridade (do conteúdo de quem entrega) Extensão 

........................ Inferioridade (dos que recebem)  

Extensão ........................ Mecanicismo (na ação de quem estende), nesse sentido 

[...]“o que busca o extensionista não é estender suas mãos, mas seus conhecimentos e 

suas técnicas” (FREIRE, 1983, apud Moreira, 2017). 

 

Por tempo, a conceito de extensão do saber foi pilar dos processos das políticas para 

as áreas rurais, o que contribuiu para caracterizar o meio rural como ambiente arcaico e 

caracterizando como “receptores” do saber técnico, e nos técnicos, como de “Doutores” que 

detinham o conhecimento científico. Este modelo estava subordinado à dialética da 

modernização do meio rural e colaborou imensamente para uma desqualificação dos saberes 

tradicionais da população rural, causando grande dependência dos produtores em relação aos 

técnicos extensionistas.  

Segundo Oliveira apud Moreira (2017) [...] a estratégia pedagógica adotada pelos 

técnicos foi à transmissão do conhecimento de maneira verticalizada, ou seja, a ideia era que 



 

27 

 

os agricultores fossem sujeitos passivos dessa relação de transmissão de conhecimento. Essa 

postura foi inundada de uma série de críticas, principalmente porque essa forma de trabalhar 

desconsiderava os aspectos como cultura, saber e realidades. Esse tipo de sistema 

educacional é conhecido na literatura como educação bancária, ou seja, imposição, 

transmissão de conhecimentos, sem avaliar os aspectos culturais, sociais, econômicos, 

técnicos e políticos, de maneira a entender que só os extensionistas sabiam o que era melhor 

para os produtores. 

O principal crítico dessa prática foi Paulo Freire, o pedagogo em seu livro Extensão 

ou comunicação? Enfatiza 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. 

A partir dos anos 90, há uma reformulação na política de Ater, cresce o interesse pela 

agricultura familiar no Brasil, materializando em políticas públicas, como o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e na criação do MDA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário), além do revigoramento da Reforma Agrária. A 

formulação das políticas favoráveis à agricultura familiar e à Reforma Agrária obedeceu, em 

boa medida, às reivindicações das organizações de trabalhadores rurais e à pressão dos 

movimentos sociais organizados, mas está fundamentada também em formulações 

conceituais desenvolvidas pela comunidade acadêmica nacional e apoiada em modelos de 

interpretação de agências multilaterais, como a FAO, o IICA e o Banco Mundial.  

No entanto, somente em 2003 se desenvolve uma Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Pnater) construída em parceria com as organizações 

governamentais e não governamentais de Ater e a sociedade civil organizada, tendo como 

base a pedagogia Freiriana. Orientada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Pronater), a Pnater foi elaborada a partir dos princípios do desenvolvimento 

sustentável, incluindo a diversidade de categorias e atividades da agricultura familiar, e 

considerando elementos como gênero, geração e etnia e o papel das organizações 

governamentais e não governamentais. A partir do decreto 4.739/03 que o então Ministério 

de Desenvolvimento Agrário (MDA) assumiu a responsabilidade dos serviços de ATER no 

Brasil, antes designados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

que relegou ao segundo plano as ações de ATER.  

Deste então, as ações de ATER visa o desenvolvimento rural sustentável, buscando a 

construção de processos de desenvolvimento a partir da realidade local, apoiando os 

agricultores familiares. A extensão rural (ER) começa a desempenha um papel importante 

no processo de desenvolvimento, com foco na agricultura familiar. Assim, a ER dá início a 
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uma pratica pedagógica, com a participação ativa de todos os atores sociais envolvidos. A 

nova Ater surgiu para atender os anseios da sociedade, substituindo os fracassos ocorridos 

pela velha política, denominada como Revolução Verde. 

A nova Ater nasce a partir da análise crítica dos resultados 

negativos da Revolução Verde e dos problemas já evidenciados 

pelos estudos dos modelos convencionais de Ater baseados no 

difusionismo, pois só assim o Estado poderá oferecer um 

instrumento verdadeiramente novo e capaz de contribuir, decisiva e 

generosamente, para a construção de outros estilos de 

desenvolvimento rural e de agricultura que além de sustentáveis 

possam assegurar uma produção qualificada de alimentos e 

melhores condições de vida para a população rural e urbana 

(BRASIL, 2004) 

 

O estado começa a oferecer efetivamente um serviço capaz de promover 

desenvolvimento rural, estimulando a geração de renda e de novos postos de trabalho, de 

forma sistemática articulando recursos humanos e financeiros a partir de ações eficazes, 

solitárias e comprometidas com desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar 

em todo território nacional. Com a missão de Participar na promoção e animação de 

processos capazes de contribuir para a construção e execução de estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da agricultura 

familiar e das suas organizações, por meio de metodologias educativas e participativas, 

integradas às dinâmicas locais, buscando viabilizar as condições para o exercício da 

cidadania e a melhoria da qualidade de vida da sociedade (BRASIL, 2004). 

A Assistência Técnica tem conotação de produtividade, desempenho, eficiência, da 

ação educativa Extensão Rural, que dentro dos princípios da nova ATER, e associados a 

uma ação pedagógica, deve estar muito mais relacionada à transformação de comunidades 

rurais a médio e longo prazo. Fato é que em mais de cem anos de extensão rural no Brasil, 

somente nos últimos dezesseis anos é que surgiram políticas públicas que privilegiassem o 

empoderamento dessas comunidades por meio dessas ações pedagógicas. 

A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) surge com 

uma proposta orientada pelos “princípios do desenvolvimento sustentável, incluindo a 

diversidade de categorias e atividades da agricultura familiar, e considerando elementos 

como gênero, geração e etnia” (BRASIL, 2003), com metodologias construídas com base 

nas diversas realidades vivenciadas na agricultura familiar em todo território nacional. 

Orientadas pela pedagogia do oprimido (FREIRE, 2013) e pela pedagogia da alternância. 
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Essa concepção se materializa através do Diagnóstico Rural Participativo (DRP), A 

orientação metodológica baseada na Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (2013), 

segundo a qual é preciso levar a consciência ao oprimido das condições, de modo que este 

possa formular questionamentos em torno do status quo ao qual está submetido. 

Privilegiando o potencial existente nas comunidades. 

Na agricultura, estudos demonstraram que o trabalho familiar ainda mantém 

desigualdades de gênero, privilegiando o homem-marido enquanto chefe de família e da 

propriedade. Os homens devem cuidar das atividades produtivas, ou seja, voltadas para o 

mercado, enquanto consideram que as mulheres apenas “ajudam”, o que reflete a 

desvalorização do trabalho feminino pela sociedade, já que as tarefas domésticas não geram 

renda monetária. Seu desempenho nessas atividades não é considerado como trabalho, uma 

vez que não se inclui no mercado de bens e serviços e, assim, não envolve a circulação de 

recursos financeiros. Ao mesmo tempo, elas podem assumir um papel auxiliar nas atividades 

produtivas, em momentos de falta de mão de obra masculina. Sua libertação da tirania 

autoridade machista na família ampliando seus destinos permite-lhes, deste modo, um 

mínimo de controle da sua própria vida.  Assim, contribuindo com a libertação dessas 

mulheres, superando a miséria e a desigualdade de gênero.  

Umas das principais ações da nova política de ATER, incluir a diversidade das 

categorias e atividades da agricultura família, com foco em elementos como gênero, geração 

e etnias, além da identidade do grupo envolvido. A nova política de Ater desenvolve 

projetos voltados para mulher, como ATER agroecologia e ATER mulher, cujo objetivo é 

apoiar ações em favor da integração social e econômica e da coesão social das mulheres em 

situação de extrema pobreza e contribuir para a melhoria das qualificações profissionais e da 

capacidade de geração de renda das mulheres e seus grupos, melhorando assim as condições 

de vida (BRASIL, 2004). Motivando as mulheres a se identificarem como agricultoras, 

incentivando obtenção de documento vinculada ao acesso de créditos, valorizando trabalho 

voltado para o autoconsumo. Entende-se que a produção de autoconsumo é a principal 

atividade que as mulheres na propriedade, são os trabalhos dos quintais ou em áreas 

próximas às suas casas, entendendo que o tempo na produção na agrícola é dividido com o 

tempo das atividades domésticas. 

Neste contexto, as novas políticas de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) 

garantiu geração de renda e autonomia econômica e financeira, além de elevar a autoestima, 

para mulheres rurais que reconhecidas como agricultoras familiares construiu um novo 
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modelo para fortalecimento econômico e social, através de uma na Economia Solidária e na 

Agroecologia, as mulheres vêm lutando para romper o ciclo da violência doméstica que 

mata milhões de mulheres todos os anos. Assim, a participação do Pedagogo nesse processo 

é fundamental importância, agente transformador que através de seus conhecimentos motive 

as mulheres a mudar a realidade local que resulte na melhoria da qualidade de vida e a 

superação da pobreza extrema, que adquiram direitos sociais antes negados, instalando e 

fortalecendo processos sociais de participação e controle social de forma duradoura e 

produtiva. Para as mulheres possa assumir seu protagonismo na vivência social.  

 

3.2 Contribuições das ações de ATER 

Tendo como pressuposto que ação extensionista é uma ação pedagógica, educativa 

será abordado nesse “capitulo” as contribuições pedagógicas no que tange as ações de 

ATER. A concepção do processo de produção do conhecimento de Jean Piaget e a 

concepção da educação popular de Paulo Freire, através da Pedagogia Libertadora. 

Para Piaget (1978 apud Ruas et al, 2006), o indivíduo é influenciado durante toda sua 

vida por fatores externos de natureza física e social. Esses fatores contribuem para que o 

indivíduo desenvolva suas aptidões promovendo seu desenvolvimento. Aprendizagem para 

esse ator é processo de assimilação e acomodação que definiu como equilibração, um 

processo que não possui começo nem fim. O indivíduo é um ser em construção, mas não um 

ser vazio, que não é possível construir um conhecimento sem que já se tenha um 

conhecimento anterior. 

Segundo Ruas e et al (2006), para Piaget o conhecimento não está no sujeito nem no 

objeto ele é construído na interação do sujeito com objeto. E na medida em que o sujeito 

interage (e, portanto age e sofre ação do objeto) que vai produzindo sua capacidade de 

conhecer e vai produzindo também o próprio conhecimento. Esta razão que a concepção de 

Piaget é importante para ações de ATER, que deve respeitar o conhecimento prévio da 

população rural, desconstruindo o modelo de ATER realizada ao longo da história da 

extensão rural brasileira, pratica de transferência de conhecimento. 

Nessa perspectiva, o extensionista deve desenvolver seu trabalho com educador 

mediador, estimulando a comunidade a participar da construção de conhecimento de mundo, 

possibilitando problematizar a realidade, buscando organizar ideias para desenvolvimento 
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coletivo.  Tendo como ponto de partida a prática de ação – reflexão, respeitando o 

conhecimento prévio já construído ao longo da história do grupo.  

Outra concepção importante para ações de ATER é prática libertadora de Paulo 

Freire, que Extensão Rural não é transferir conhecimento e sim ato de educar. A prática 

pedagógica de Freire baseia-se no respeito pelo próximo, respeitando a história de cada um, 

seus saberes, sua cultura e suas crenças. Ação deve ser sensível ao outro compreendendo que 

todo individuo é único. Nesta concepção o trabalho do extensionista se dá na construção 

coletivo do conhecimento construindo e reconstruindo a história através do caráter 

investigativo dos envolvidos no processo fazendo uma leitura do mundo, pensando e 

questionando esse mundo, sendo uma prática importante para que o indivíduo possa agir e 

transformar esse mundo. Baseado no diálogo para compartilhar o mundo lido, de forma a 

possibilitar a transformação do indivíduo, em um agente crítico e transformador a partir de 

uma visão crítica do mundo.  

Nesse contexto a ações de ATER deve buscar respeitar a autonomia e a dignidade de 

cada ser humano, estimulando a curiosidade crítica para exercício efetivo de leitura doo 

mundo.  O ato de educar deve ser processo de facilitador na construção da história da 

população rural, valorizando cada um de forma individualizada nas suas ações e 

capacidades, compreendendo que cada ser humano é responsável por sua própria educação e 

história. 

Destarte, as metodologias do trabalho do extensionista rural deve se dá de maneira 

participativa, suas várias dimensões colocando os (as) agricultores (as) como protagonistas 

no processo de preservação, construção e reconstrução da sua própria história. 

3.3 Perfis do Extensionista Social 

 

O papel do extensionista social surgiu no Brasil pela demanda das políticas de 

extensão e assistência técnica, no final da década de 40 o governo federal desenvolve um 

projeto para modernização do meio rural para desenvolvimento da agricultura com um 

técnico que desenvolvia o trabalho com os homens da família e uma técnica que executava 

atividades com as mulheres rurais, equipe formada por um agrônomo, uma professora e um 

jipe.  

As extensionistas sociais eram formadas em cursos ministrados por Técnicas em 

Economia Doméstica vindas dos Estados Unidos da América na Universidade Rural de 

Minas Gerais (URMG). A partir do decreto nº 9613/46 cria-se o ensino rural doméstico 
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através de cursos secundários e de extensão. As profissionais tinham como objetivo ensinar 

as mulheres rurais questões relacionada a saúde familiar, alimentação, hortas domésticas e 

corte e costura ratificando o papel que as mulher exercia na sociedade naquele momento.  

O perfil das ações das extensionistas começa a ser modificado a partir da criação do 

curso superior de Economia Doméstica que se deu juntamente com a criação da 

Universidade Superior de Agricultura e Veterinária, pois devido a criação da Escola 

Superior de Ciências domésticas, a então escola Superior de Agronomia e Veterinária ganha 

status de universidade. O recente curso tinha como princípio norteador Home Economics, 

que destinava a transferência de conhecimento cientifico empresarial para espaço doméstico, 

nesse momento a mulher deixa de ser simples dona de casa e passa a ser vista como fonte 

consumidora e responsável por fazê-lo de forma consciente. As extensionistas sociais (ES) 

eram moças filhas de fazendeiro ou noivas dos futuros agrônomos, o curso caracteriza-se 

como curso de e para mulheres com objetivo de formar educadoras rurais para proporcionar 

a melhoria da qualidade de vida para as famílias rurais e a permanece no campo dessas 

famílias. 

Com as mudanças ocorridas na sociedade, em especial no que refere aos papeis 

exercidos pelas mulheres, a uma reformulação na formação das ES, as extensionistas sociais 

passam exercer novas atividades, como agente transformador, organizador e administrador 

que visa o bem estar da família, bem como do grupo social que está incluída.  

Mapeando a trajetória e perfil do Extensionista Social, novas profissões foram sendo 

incorporadas nessa categoria pelas instituições de assistência técnica e extensão rural. Além 

de Economia Doméstica, profissionais como Pedagogos, Assistentes sócias, nutricionistas, 

entre outras passaram a fazer parte do quadro de pessoas das instituições de ATER. Assim, o 

Extensionista Social sai do campo restrito do lar para um trabalho efetivo dentro da 

comunidade rural, proporcionando uma ação educativa, através da troca de saberes para 

desenvolvimento local. 

 

3.4 Pensando a Extensão Rural no INFES/UFF 

 

Pensar a formação inicial do Pedagogo, através de suas concepções e dos campos 

passíveis de atuação é fundamental para que a instituição busque a contribuição da educação 

não formal, vinculando o conhecimento cientifica ao conhecimento popular, uma vez que, a 
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sociedade contemporânea existe vários setores que demandam do trabalho pedagógico, mas 

não necessariamente um trabalho docente. 

O curso de pedagogia do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior de 

acordo com o seu Projeto Político Pedagógico, é uma licenciatura plena que visa à formação 

de professores habilitados para aturarem na Educação Infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Como informa o site oficial do Instituto:  

 

Formar profissionais da Educação dotados de visão crítica de seu 

mundo e da realidade que os cerca, preparando-os para atuarem 

nas habilitações de: Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 

Ensino Médio, Magistério da Educação Infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental, Orientação Educacional, Supervisão 

Educacional e Administração Educacional. 

 

Ainda, informa no site oficial que curso qualifica para atuar em: 

 

Instituições de caráter público ou privado, no ensino, na pesquisa e 

na orientação para o mundo do trabalho e também no 

desenvolvimento profissional e nas ações educativas das diferentes 

áreas da atividade humana. 

 

A proposta curricular do curso é se limita à docência. Compõe a lista, disciplinas 

obrigatórias e optativas além do módulo livre, seminários, semana de formação entre outros. 

Observando as disciplinas vê-se que do ponto de vista pedagógico e metodológico, as 

disciplinas que tratam de questões referentes ao trabalho do pedagogo em ambientes de 

educação, não formais como a Extensão Rural, em sala de aula poderiam colaborar para que 

os estudantes em formação pudessem refletir de maneira prática os conhecimentos 

aprendidos teoricamente, encontram se no quadro de disciplinas optativas, matérias que se 

complementa a sua formação, como é o caso das disciplinas sobre educação não formal, 

educação no campo, Educação de Adultos, Oficina de Formação, dentre outras tantas que 

dizem respeito à aprendizagem conhecidas como “área fim”, prática docente e diversos 

temas pertinentes à formação integral do pedagogo. 
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Das disciplinas obrigatórias todas, devem ser cursadas, e as disciplinas optativas são 

acrescentadas à matriz a fim de complementar a formação dos estudantes de acordo com 

suas áreas “afins”. Na Matriz de disciplinas obrigatórias encontra-se em quase em sua 

totalidade, tema que levam os alunos a prática docente. Temas que levam o aluno a refletir 

sobre educação em seu sentido político, antropológico, filosófico e sociológico são minoria 

nessa matriz. Além de que, muitas dessas disciplinas apresentam conteúdos redundantes e 

que poderiam ser agrupados em uma única disciplina contribuindo para que haja melhor 

aproveitamento do tempo e proporcionando melhor a oferta para outros temas como a “área 

fim” que seriam as disciplinas que tratam mais sobre atuação do pedagogo em ambientes 

não escolares. Ainda assim, as disciplinas que tratam da formação específica, como 

deveriam ser as disciplinas de Educação no Campo, Pedagogia hospital e Empresarial, por 

exemplo, apresentam em suas ementas conceitos muito sucintos e superficialmente abordam 

questões como o que e como atuar. Cabe salientar que as disciplinas, quando são oferecidas, 

o aluno não tem oportunidade de aplicar seus projetos a fim de avaliar seu desempenho e 

corrigir possíveis falhas. São propostas puramente idealizadas, com alunos inventados de 

uma instituição ideal. As disciplinas referentes a outros campos de atuação representam uma 

pequena parcela do conjunto de disciplinas proposto, sendo ainda que essas disciplinas são 

ofertadas como optativa. Fato que não configura a garantia de que todos os estudantes terão 

contato com tais áreas. 

No entanto, é preciso que ocorra não somente as reformulações curriculares e preciso 

que os professores formadores dentro da instituição reformulem suas atitudes e suas 

percepções para que aconteça uma verdadeira mudança do curso de pedagogia do INFES. 

. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Afinal, quem é o profissional em Pedagogia que INFES pretende formar? Este 

trabalho contribui para iniciar um debate sobre a formação do Profissional em Pedagogia no 

INFES no que tange à Extensão Rural. O curso do Instituto segue a tendência brasileira, em 

conformidade com o que está disposto na resolução CNE/CPNº1, de 15 de maio de 2006, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a licenciatura em pedagogia, a saber: 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal [...]. 

 

É preciso focar nas demandas sociais que buscam profissionais dinâmicos e críticos, 

que ultrapassem o saber científico e técnico, que desenvolvam uma olhar crítico para as 

necessidades sociais, que sejam sensíveis para a dinâmica social, cultural e educativa, visto 

que a educação não formal é um movimento e está em movimento. Esperamos que nosso 

Instituto proporcione aos futuros profissionais, especialmente os de licenciatura, uma 

formação para além da educação formal, que disponibilize disciplinas, estágios, cursos de 

extensão, entre outras metodologias pedagógicas para uma vivência no campo da educação 

não formal e não restrita a PPE IV.  

Entendemos que a análise crítica da realidade existente é imprescindível para sua 

transformação e esperamos que esse estudo possa colaborar para novas perspectivas e 

alternativas até então pouco exploradas sobre os cursos de pedagogia e de formação de 

professores no INFES. 

Durante o curso de pedagogia, pude perceber que algumas áreas de conhecimento não 

são regularmente ofertadas. Algumas disciplinas como, por exemplo, Educação no Campo, 

Pedagogia Empresarial, Pedagogia Hospitalar, Educação, Educação Patrimonial, que 

compõem o quadro de sugestões de disciplinas optativas, não estão sendo ofertadas. Essa 

defasagem é justificada pela falta de professor e também pela falta de espaço físico, já que as 

poucas salas de aula precisam atender em prioridade as disciplinas obrigatórias para a 

formação. Fato que deixa em desvantagem a qualidade na formação dos estudantes que tem 

afinidade com estes campos de atuação das optativas.  
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Reforçamos a ideia de que há no currículo disciplinas que poderiam ser agrupadas 

para que outras disciplinas, também importantes, fossem oferecidas e até mesmo pudessem 

fazer parte das disciplinas obrigatórias da matriz curricular do Curso. Vale ressaltar que não 

estamos desmerecendo aqui tais disciplinas a serem agrupadas, apenas salientando que, para a 

nossa formação enquanto pedagogos (as) há temas que mereceriam maior atenção. 

Concluímos que é papel do nosso Instituto proporcionar condições para que se institua 

a construção de conhecimentos que favoreçam o aprendizado das áreas de atuação do (a) 

pedagogo (a). Nesse sentido, é preciso que o Instituto, que se pretende lugar de formação de 

licenciados e licenciadas, esteja mais direcionado para uma formação além da docência em 

sala de aula. A educação não se faz somente na sala de aula. São muitos os desafios da 

formação do (a) pedagogo (a), a começar pela definição identidade desse profissional e de 

qual profissional pretende-se formar. Como estudante de pedagogia, posso considerar que o 

curso e minha formação me fazem sentir, infelizmente, que não estou preparada para atuar em 

outros espaços que não sejam docência e, tampouco, para pensar e refletir como educadora. A 

docência é de suma importância, mas não o suficiente já que, como está colocado neste 

trabalho, além de professor (a), o (a) pedagogo (a) é profissional importante para desenvolver 

projetos de cunho educacional além da sala de aula. 

No entanto, o curso de pedagogia do INFES no que tange a educação infantil possui 

ótimos professores e que foi muito bem apresentada essa área de atuação do pedagogo. O que 

falta mesmo é maior aprofundamento nas outras áreas de atuação e o principio da 

impessoalidade por parte de alguns professores que me prejudicaram muito durante o curso 

por questões politicas. Deste meu ingresso até mesmo nesta monografia. Não poderia deixar 

de registar nesse trabalho minha frustação em relação ao curso, ao iniciar era a única que 

estava fazendo realmente o que queria e com a intenção de aprofundar continuar meus estudos 

na área, como observado nos relatos durante a apresentação dos meus colegas de turma, no 

entanto, não será na UFF de Santo Antônio de Pádua que terei essa possibilidade, visto que, 

até para concorrer ao PIB foi prejudica, nas notas e outras questões de até mesmo manipular 

alunos contra mim. FICA MEU REGISTRO DE INDIGNAÇÃO E QUESTIONO: O QUE É 

REALMENTE MERITROCACRIA? Alguns professores se opõem a esse conceito, mas, no 

entanto beneficia pessoas que eles querem e prejudicam quem luta e batalha pelos seus 

sonhos, considero isso também “meritocracia”, já que não tive a “sorte” de fazer com que eles 

gostassem de mim. Muito injusto você ser prejudicado por quem tem o “poder” e 

simplesmente utilizar para prejudicar quem realmente queria. Finalizo com a frase de Paulo 
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Freire: “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, 

num dado momento, a tua fala seja a tua prática.”. Meu agradecimento a todos os professores 

que contribuíram para minha formação e para professores que de certa forma me prejudicaram 

dedico meu diploma.  
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