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1. RESUMO 

 As atividades de Extensão tornam-se um componente curricular que estimula 
estudos e amplia a formação do aluno; aprimorando a relação teoria e prática. 
Sabendo da importância dessas atividades, o problema que norteará a pesquisa se 
dá mediante a indagação: Como os alunos de licenciatura em Pedagogia percebem 
a importância das atividades de extensão durante sua formação acadêmica? Foi 
realizado um estudo de caso, com alunos de um curso de Graduação em 
Pedagogia, de uma Instituição de Ensino Superior, em um município do Vale do 
Paraíba, estado de São Paulo. A coleta de dados foi realizada por meio de um 
questionário, a análise dos dados é quantitativa e qualitativa.  
 

2. INTRODUÇÃO 

 As atividades de extensão precisam ser entendidas como práticas educativas, 

para não correr o risco de cair em atividades de assistencialismo, desta forma nos 

apoiamos em Libâneo (2005) e Serrano sobre as ideias de Freire, para 

compreendermos como os alunos da licenciatura em Pedagogia percebem a 

importância das atividades de extensão durante sua formação acadêmica?  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia foi o 

documento norteador para o perfil deste profissional. 

 

3.  OBJETIVOS 

Compreender por meio da literatura o que são Atividades de Extensão 

Universitária e a importância dessas atividades para formação do pedagogo.  

 

4.  METODOLOGIA 

 Pesquisa de natureza exploratória, estudo de caso, tendo em vista sondar, 

aprimorar ideias e se familiarizar com o tema que é pouco pesquisado. Conforme Gil  

(p.54, 2002) deve-se fazer um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento; podendo ser 

utilizado com diferentes propósitos, tais como :a) explorar situações da vida real 

cujos limites não estão claramente definidos; b) preservar o caráter unitário do objeto 

estudado; c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e e) explicar as variáveis 

causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não 

possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FATEA, 

via Plataforma Brasil conforme Parecer Consubstanciado de nº 715.211 



 Os sujeitos que participaram desta pesquisa são alunos de uma Instituição de 

Ensino Superior, de um município da região do vale do Paraíba do Sul, Estado de 

São Paulo.  

  Os graduandos foram convidados a participarem da pesquisa. No primeiro 

momento explicamos o problema e os objetivos dessa pesquisa, os sujeitos que 

concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

  A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa e qualitativa.  

  

5.  DESENVOLVIMENTO 

  As atividades de extensão são oferecidas por cada instituição superior com 

base no Plano Nacional de Extensão Universitária– Pnext, conforme registrado em 

seus artigos: 1º, 2º e 3º. Essas atividades formam um vínculo entre a faculdade e a 

comunidade, uma troca sistemática de saberes, onde o aluno encontra 

possibilidades de desenvolver práticas que construiu no decorrer da graduação. 

 Dessa forma poderá fazer uma reflexão teoria e prática; agregando novos 

conhecimentos culturais, étnicos e humanos; podendo devolver a comunidade 

respostas positivas de sua atuação. Essas atividades têm como objetivo: 

proporcionar, ampliar e fortalecer atitudes éticas, conhecimentos, competências, 

vivências e experiências em várias modalidades. Estimulando a prática de estudos 

independentes, visando o aumento da autonomia profissional e intelectual dos 

alunos. Essas atividades são desenvolvidas de forma aberta e flexível, onde o aluno 

é responsável em escolher propostas que auxiliem na sua formação pessoal e 

profissional de acordo com o seu gosto e melhor aptidão. 

 De acordo com o Parecer CNE/CP Nº: 5/2005, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia direciona-se a formação de profissionais que irão atuar na Educação 

Infantil, Fundamental I e em outras áreas que necessitem de conhecimentos 

específicos pedagógicos. Portanto, é indispensável considerar que esse curso de 

nível superior, trata-se de um campo teórico, prático e investigativo na área da 

educação, do ensino, pesquisa e extensão. Tendo em vista a amplitude da atuação 

desse profissional, o curso deverá ofertar consistente formação teórica tanto para 

gestão (educacional) como a docência; diversidade de conhecimentos específicos e 

gerais; atividades variadas que auxiliem os graduandos ao longo de sua formação 

acadêmica, entre elas: complementares e extensão.  



 Segundo Libâneo (2005), a pedagogia serve para investigar as finalidades e 

os processos necessários para a prática educativa, tendo como objetivo propor a 

realização desse processo em vários contextos em que essa prática ocorre, ou seja, 

ambientes escolares e não escolares. Dessa forma, o autor faz um diálogo com o 

Pnext e o Parecer CNE/CP Nº: 5/2005, afirmando a atuação desse profissional em 

diferentes espaços, com uma visão de educação como prática social.  

 Serrano (s/a,s/p.) disserta sobre os marcos históricos da extensão 

universitária no Brasil a luz das ideias de Freire, destacando: o modelo da 

transmissão vertical do conhecimento; o voluntarismo, a ação voluntaria sócio-

comunitária; a ação sócio-comunitária institucional.  

 Concordamos com Serrano sobre a “ideia de uma extensão a serviço de um 

processo transformador, emancipatório e democrático; e ainda, de uma extensão 

desenvolvida no diálogo e no respeito à cultura local, dessa forma esses fatores, nos 

permite perceber quanto o pensamento freiriano foi marcante e esta presente no 

conceito da Extensão das universidades”.  

 Sendo assim, as universidades devem fazer cumprir as atividades de 

extensão de modo que auxilie o graduando a ampliar os conhecimentos, sem que 

estas atividades assumam o perfil assistencialista, para além dos muros da 

faculdade, é preciso desenvolver práticas educativas. 

 Compreendemos como Libâneo (2005) que: 

 

 “O pedagógico da ação educativa se expressa, justamente, 

na intencionalidade e no direcionamento dessa ação. Esse 

posicionamento é necessário, defende o autor porque as práticas 

educativas não se dão de forma isolada das relações sociais, 

políticas, culturais e econômicas da sociedade. Vivemos em uma 

sociedade desigual, baseada em relações sociais de antagonismo e 

de exploração. Por isso a pedagogia não se pode eximir de se 

posicionar claramente sobre qual direção a ação educativa deve 

tomar, sobre que tipo de homem pretende formar”.  

 

 

6. RESULTADOS 

Perfil dos sujeitos: 

O questionário desenvolvido com os graduandos de Pedagogia foi composto 

em duas partes. Sendo a primeira parte para definir o perfil dos sujeitos. De acordo 



com a figura 1, 93% dos sujeitos são do sexo feminino, apresentando que a maior 

procura por essa licenciatura é feminina. 

 

 

 

 

 

Figura 1- sexo 

 Dos alunos que participaram 47% esta entre a faixa etária de 21 a 30 anos, 

30% - 18 a 20 anos e 23% mais de 30 anos, conforme a figura 2.  

 

 

 

 

Figura 2 - Idade 

 A Figura 3 demonstra que 83% dos entrevistados estão cursando sua 

primeira graduação e 17% já possuem outro diploma de Ensino Superior. 

 

 

 

 

Figura 3 – Primeira Graduação? 

 Como visto na figura anterior, 17% dos alunos já possuem um diploma de 

Ensino Superior, a figura abaixo mostra a relação das graduações já concluídas por 

esses sujeitos. 40% são formados em Geografia, 20% em Administração, 20% 

fizeram Educação Física e 20% cursaram Administração. 
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Figura 4 – Graduação anterior 

 A quarta questão do instrumento de pesquisa nos ajuda a verificar a 

porcentagem de alunos que participam de alguma bolsa para o auxílio de sua 

permanência no curso. Na figura 5, podemos observar que 77% dos alunos são 

bolsistas e apenas 23% não possuem bolsa.  

 

 

 

 

Figura 5 – Você é bolsista?  

 Na mesma questão do questionário, dá-se continuidade para analisar quais 

os tipos de bolsas estes participam. A figura a seguir, nos retrata que 40% estão 

engajados no PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, 37% 

faz parte do programa Bolsa Família, 14% dos alunos são PROUNE – Programa 

Universidade para Todos e 9% participam do Fundo de Financiamento Estudantil – 

FIES.  

 

 

 

 

Figura 6 – Bolsas que participam 
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Dando continuidade a análise da quarta questão, notamos que alguns alunos 

assinalaram mais de uma bolsa, como mostra a figura 7. 65% dos alunos possuem 

apenas uma bolsa e 35% estão ingressados em 2 bolsas.  

 

 

 

 

 

Figura 7 – Alunos que participam de mais de uma Bolsa  

 A outra parte do questionário busca compreender por que os alunos 

escolheram cursar pedagogia, o que esperam da profissão, com qual intenção 

participaram das Atividades de Extensão e como eles compreendem as mesmas, 

para sua formação.  

Os sujeitos que participaram da pesquisa escolheram cursar Pedagogia por: 

“Por amor a educação”; “Porque eu gosto de criança e o meu maior sonho era fazer 

pedagogia”; “Porque foi uma das profissões que me identifiquei relacionado a 

equoterapia”; “Porque gosto de crianças e de ensinar”; “Porque ser professo é 

mostrar mundos para os outros”; “Porque meu sonho sempre foi entender o mundo 

infantil”; “Porque quero fazer parte da nova educação, que não é educar o individual, 

mas sim um todo”; “Porque era um sonho, desde criança brincava de professora”; 

“Sonho com isso desde criança, sempre desejei ser professora”; “Porque gosto do 

ambiente escolar, adorei quando procurei saber os objetivos e resultados”; “Para 

trabalhar com crianças”; “Porque educar é algo essencial para o ser humano”; 

“Porque educação é algo essencial; “Por gostar da profissão de professora e querer 

melhorar a educação”; “Gosto de crianças e gosto de ensinar”; “Gosto de educação, 

conceitos e valores”; “Escolhi por ser um curso rápido e com fácil inserção no 

mercado de trabalho”; “Por Ra como o ensino anda e gostaria de fazer a diferença, 

levando conhecimento e mostrar valores, que hoje em dia estão perdido”; “Para 

ampliar meu conhecimentos”; “Porque gosto de criança e me identifiquei com o 

curso”; “Por trabalhar na área e sentir-me na obrigação/responsabilidade de 

ensinar”; “Porque gosto de crianças”; “Porque amo a arte de educar e 2º por 

complementação de meus conhecimentos pedagógicos”; “Primeiramente pelo amor 
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a crianças e meu trabalho voluntário como catequista me ajudou a ver um amor por 

ensinar”; “Para ajudar meu filho na parte pedagógica, pois ele é autista”; “Porque 

amo criança, elas são o futuro da nação”; “Pois amo as crianças  vai ser muito bom 

educa-las”; “Educar é uma arte magnífica e gratificante”; “Sempre gostei da área da 

educação”; “Gosto de crianças”. 

 Foi perguntado aos graduandos o que eles esperam da profissão. Estes 

responderam que: “Sucesso, que consiga mudar a vida e conhecimentos de seres 

humanos”; “Melhoras na educação e no futuro do Brasil”; “Dar o meu melhor, tentar 

inserir essa nova pedagogia, como o lúdico e outras coisas”; “Mudar minha vida, 

tanto pessoal como profissional”; “Trabalhar em um campo agradável”; “Fazer 

marcas nos meus alunos, assim como muitos professores meus me marcaram”; “Ser 

reconhecida profissionalmente”; “Conhecimento”; “Ser uma profissional responsável 

e dedicada”; “Poder crescer profissionalmente e atender as expectativas na 

realidade para o ensino no Brasil”; “Ser um bom profissional”; “Realização pessoal e 

profissional”; “Realização”; “Ser uma profissional ética e que ela me abra portas para 

o sucesso na minha vida e que eu possa melhorar a educação por onde eu passar”; 

“Ser uma professora que faça a diferença”; “Ser uma profissional ética e humana”; 

“Espero ser uma excelente profissional todos os dias e continuar me 

especializando”; “Formar o ser humano com respeito, ética, amor”; “Um futuro 

melhor para educação”; “Atingir os alunos e educa-los”; “Aprender sempre para 

poder ser cada dia melhor para as crianças”; “Poder ensinar os alunos com 

paciência e dedicação”; “Poder ajudar aos próximos cidadãos melhorar a educação 

do pais através do meu jeito de ser e ensinar”; “Espero ser uma pessoa melhor e 

transmitir o meu melhor aos educandos para que eles se tornem pessoas boas, se 

sintam completos”; “Ensinar os alunos, com muito carinho se surpreender cada dia 

mais com o desenvolvimento das crianças”; “Desenvolver atividades em sala de aula 

para promover uma educação completa dos alunos, social e culturalmente”; “Ser um 

professor de qualidade e poder ensinar todo o meu conhecimento para as crianças”; 

“Realização pessoal”; “Educar e ajudar muitas crianças”; “Ser uma boa profissional”.   

 Perguntamos aos sujeitos por que eles participaram das atividades de 

extensão: “Para desenvolver melhor os projetos na formação”; “Tentar mudar um 

pouquinho a vida dessas crianças e para o bem estar próprio pois ajudar faz bem”; 

“De valorizar as oportunidades de crescimento profissional”; “De me divertir e 

socializar, fazer novas amizades”; “Conhecimento”; “Para abranger meus 



conhecimentos”; “Não participei”; “De adquirir mais conhecimentos”; “Pois creio que 

este tipo de trabalho nos beneficia”; “De melhorar a minha formação profissional”; 

“Agregar conhecimentos e valores”; “Para adquirir mais experiência profissional”; 

“Para ganhar experiência”; “Não”; “Não”; “De melhor formação social”; “Não 

participei, falta de oportunidade”; “Em aprender algo a mais, que acrescente na 

minha formação acadêmica”; “Aprender mais”; “Para aprender mais sobre as 

questões mencionadas nas atividades”; “Socialização”; “Aprender sempre”; “Por 

gostar de fazer o bem e pesquisar coisas novas”; “Ampliar meus conhecimentos e 

ajudar ao próximo”; “Ajudar o próximo”; “Não”; “Aprender com o propósito proposto”; 

“Participei com o objetivo de servir a Deus primeiramente, por já ter participado por 

minha comunidade”; “Ampliar meu olhar quanto ao que é uma atividade de 

Extensão”; “Não participei”.  

 As justificativas pela participação nas atividades de extensão foram 

marcadas: “Pois são experiências”, “São importantes para que saiamos da teoria e 

conhecemos o que acontece fora”; “Pois elas ampliam nossos conhecimentos, em 

diferentes áreas e experiências”; “Pois é na pratica que aprendemos melhor”; “Não 

acredito que todas as extensões sejam importantes para a formação acadêmica 

social sim, porém nas próximas deveriam ser voltadas especificamente para o 

curso”; “Pois irão me ajudar na vida profissional”; “As experiências vividas nesses 

projetos são únicos”; “De em busa de novos conhecimentos sopre pesquisas”; “Sim, 

para todo o aprendizado do pedagogo e um desenvolvimento”; “Nos proporcionam 

vivencias”; “Sim, pois acho uma grade oportunidade para minha formação 

acadêmica”; “Pois além da experiência, você se sente bem em ajudar os outros”; “Eu 

acho que nos transmite mais conhecimento”; “Entendo que sim as atividade fazem 

com que haja um crescimento e doação profissional”; “Porque ela é um 

complemento para nossa formação”; “São experiências adquiridas”; “Porque 

conhecemos melhor as ideias de outras pessoas, saber lidar com ideias diferentes é 

importante”; “Respondido acima”; “As atividades de extensão tem tudo a ver com o 

meu desenvolvimento na vida profissional”; “Porque para melhorar e adquirir mais 

conhecimentos para a formação profissional”; “Pois através desses eventos 

adquirimos mais conhecimento”; “É importante pois nos leva a vivenciar coisas que 

dentro de sala de aula não aconteceria”; “Sim, porque pode me desenvolver 

pessoalmente e profissionalmente”; “Enriquece o conhecimento”; “Pois sempre 

aprendemos algo diferente da sala de aula”; “Para ser um melhor profissional”; “Por 



fazer com que vejamos várias realidades e para questão social nossa”; “Enriquecer 

o meu currículo profissional”; “Sim”; “Pelo contribui para experimentar na prática”. 

 A tabela abaixo demonstra algumas Atividades de Extensão que foram 

oferecidas pela Instituição de Ensino Superior no ano de 2014, foi solicitado aos 

alunos que assinalassem quais tinham participado.  

Atividades Total  

Dia da Responsabilidade Social  

Festa do Dia do Campo 1 

Cavalgada de Inclusão Social (ILA)  5 

Recreação com Idosos  1 

Mutirão da Cidadania  

Extensão Nova Dutra 1 

Retratos do Vale 6 

Páscoa da Pastoral da Criança  

Dias das Mães com as Idosas do Asilo 1 

Exposição Casa da Cultura (Rio Paraíba do Sul) 4 

Cine Criança 4 

Confecção e doação de brinquedos 9 

Contação de histórias no shopping  1 

Encontro de Violeiros (Canas) 1 

Confecção de tapete (Corpus Christis) 1 

Aniversário da Escola da Família  9 

Dia da Mulher (IES-Prefeitura) 2 

Analisando os dados da tabela, podemos observar que 87% dos alunos 

entrevistados participaram de alguma Atividade de Extensão e 13% não teve 

participação, como destacado na figura 8. 

 

Figura 8 – Participação  



Na figura 9, fizemos um levantamento da porcentagem de participação. 54% 

dos alunos participaram de apenas 1 Atividade de Extensão, 27% participou de duas 

atividades, 4% participou de 3 e 15% dos alunos tiveram uma participação em mais 

de três atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Porcentagem de participação 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contribuição das Atividades de Extensão para formação acadêmica dos 

sujeitos que participaram da pesquisa perpassa por algumas concepções: “adquirir 

conhecimento, complemento para formação, vivencia e satisfação pessoal”. 

Compreendemos por meio da literatura que Atividades de Extensão podem ser 

práticas educativas direcionadas para formação humana e não assistencialismo. 
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