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RESUMO 
Este estudo investigou como as atividades de extensão do Curso de Licenciatura em Educação Física
da UFG-RC contribuem para  a  formação de professores  na perspectiva dos discentes  do referido
curso. Especificamente buscou-se: a) Identificar a concepção de extensão universitária dos discentes
do curso; b) Verificar a contribuição da extensão para a formação de professores na perspectiva dos
discentes;  c)  Descrever  os  motivos  principais  que  mobilizam  os  discentes  a  se  inserirem  e
permanecerem em projetos de extensão universitária.  Para tanto, desenvolveu-se uma investigação
exploratório-descritiva de abordagem qualitativa e os dados foram coletados junto a dez acadêmicos
por  meio  da  realização  do  Grupo  Focal  (GF)  e  elaboração  de  um  memorial  descritivo.  As
contribuições da extensão universitária para a formação inicial de professores se expressam, conforme
os dados obtidos, por meio dos conhecimentos/saberes apreendidos, ampliados e trocados através do
intercâmbio com sociedade em que a Universidade está inserida. 

INTRODUÇÃO

Para que o discente assimile o conhecimento produzido e sistematizado historicamente pela

humanidade a Universidade deverá lhe assegurar o acesso ao ensino ministrado nas aulas; a

participação em atividades  de pesquisa científica,  que  lhe proporcionarão o embasamento

teórico da sua área de atuação; e, a vivência em projetos de extensão, que o deixarão em

contato direto com a comunidade e o levarão a perceber que há necessidade de construção

permanente de conhecimento e de compreensão da complexidade apresentada pela realidade

em  que  está  inserido  (TAVARES;  FREITAS,  2012).  Nessa  perspectiva,  neste  estudo

objetivou-se  investigar  como  as  atividades  de  extensão  contribuem  para  a  formação  de

professores  na  perspectiva  dos  discentes  extensionistas  do  Curso  de  Licenciatura  em

Educação  Física  da  UFG-RC.  Especificamente  buscou-se:  a) Identificar  a  concepção  de

extensão universitária dos discentes extensionistas do Curso de Educação Física da UFG-RC;

b) Verificar a contribuição da extensão para a formação de professores na perspectiva dos

discentes participantes de ações de extensão do Curso de Educação Física na UFG-RC;  c)

Descrever  os  motivos  principais  que  mobilizam os  discentes  extensionistas  do  Curso  de

Educação Física a se inserirem e permanecerem em projetos de extensão universitária.  Para
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responder aos objetivos da investigação desenvolveu-se uma pesquisa exploratório-descritiva

de  abordagem qualitativa.  Participaram do estudo dez  acadêmicos (cinco homens e  cinco

mulheres  na  faixa  etária  entre  dezenove  e  39  anos).  Para  a  coleta  de  dados  adotou-se  o

memorial descritivo e a técnica do GF. Constatou-se, que as ações de extensão contribuem

efetivamente para a formação de professores e se configura como uma atividade essencial

tanto para a Universidade quanto para a sociedade e, ainda, de modo mais específico, para a

formação acadêmica e pessoal dos discentes. A contribuição da extensão para a formação se

expressa  por  meio  dos  conhecimentos/saberes  apreendidos,  ampliados  e  trocados  através  do

intercâmbio com sociedade em que a Universidade está inserida. As informações obtidas, junto aos

discentes  participantes  da  investigação,  nos  permitem considerar  que  a  extensão  universitária  se

configura como uma atividade imprescindível para a formação inicial de professores, pois possibilita

àqueles acadêmicos que a vivenciam construírem sua identidade docente e obterem uma formação

mais crítica, política, humana com vistas a atuarem de forma a melhorar as condições de vida da

comunidade e impactuarem, por meio de suas ações, no desenvolvimento social, cultural, político e

econômico da sociedade. 
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