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RESUMO: O projeto de pesquisa “A relação Universidade-Sociedade na Universidade 

Regional de Blumenau: percepção da comunidade sobre a Extensão Universitária da FURB 

– Universidade Regional de Blumenau” tem por objetivo conhecer a percepção da 

comunidade externa e de estudantes extensionistas sobre os projetos de extensão 

universitária em que se envolvem. Neste artigo, será enfatizado o envolvimento dos 

estudantes extensionistas nos programas e projetos de extensão. Como base teórica para o 

desenvolvimento do projeto foram estudados autores como: Botomé (1996), Síveres (2012), 

Santos (1997), Rabel (2012) e Silva (2006). Como método de coleta de dados foi utilizado o 

grupo focal. Participaram do grupo focal uma bolsista da área da saúde, uma da área de 

direitos humanos e duas da área da educação. Após a transcrição e análise dos dados foi 

possível perceber que o projeto trouxe contribuições para a vida pessoal, profissional e 

acadêmica das entrevistadas, que recomendam o ingresso em um projeto de extensão, pois 

este é capaz de ampliar e modificar a visão que se tem da universidade, da comunidade e 

da sociedade em geral.  
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INTRODUÇÃO  

 

O termo “extensão” surgiu na legislação educacional brasileira em 1931, no 

primeiro Estatuto das Universidades Brasileiras, referindo-se ao oferecimento de cursos e 

conferências de caráter educacional, como “organismo da vida social da Universidade” 

ressurgindo, apenas, no texto da Lei nº 5.540/68, tornando-a obrigatória em todas as 

Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, explicam Arroyo e Rocha (2010).  

De acordo com Silva (2006), a conquista da interdisciplinaridade entre ensino, 

pesquisa e extensão representa, hoje, um dos maiores desafios para as universidades 

brasileiras, pois enquanto a pesquisa e o ensino têm sido alvo de discussões que originaram 



elaborados sistemas de avaliação da produção científica e da qualidade dos cursos, a 

extensão universitária não recebeu a mesma ênfase, nem sofreu as transformações 

necessárias em ritmo e intensidade pertinentes para acompanhar a evolução do ensino 

superior.  

Arroyo e Rocha (2010) ainda afirmam que, para ser compreendido com mais 

profundidade, o papel da extensão universitária deve ser analisado à luz do papel da 

universidade. Quanto a isso, considera-se importante destacar dois compromissos que se 

diferenciam, mas também se articulam. Por um lado, a missão e a razão de existência das 

universidades está em produzir e difundir o conhecimento, com objetivos mais ambiciosos 

do que os propostos para os níveis fundamental e médio. Por outro lado, a missão pública 

da educação superior é formar cidadãos profissional e cientificamente competentes, bem 

como comprometidos com o desenvolvimento social do país. E, dentre os caminhos que a 

universidade tem para desenvolver e oferecer uma formação mais completa aos seus 

estudantes, através da proposição de interlocução entre os saberes e a formação crítica de 

novos profissionais, os programas de extensão universitária mostram-se bastante 

promissores, quando se desenvolvem como ações que podem transformar determinada 

situação social. A implementação e desenvolvimento de ações extensionistas requerem que 

as universidades assumam uma concepção que valorize a atuação das IES junto à 

comunidade local e, consequentemente, à sociedade como um todo.  

Baseado nesses e outros conceitos que serão apresentados adiante, o presente 

artigo visa apresentar os resultados obtidos no grupo focal realizado com egressos de 

projetos de extensão da FURB – Universidade Regional de Blumenau dos anos de 2009 e 

2010, refletindo sobre como a extensão universitária é percebida e significada por 

estudantes egressos desses projetos.  

Esta foi uma atividade componente do projeto de pesquisa “A relação Universidade-

Sociedade na Universidade Regional de Blumenau: percepção da comunidade sobre a 

Extensão Universitária da FURB – Universidade Regional de Blumenau”.  

O objetivo geral do projeto é de conhecer a percepção da comunidade externa e de 

estudantes extensionistas sobre os projetos de extensão universitária em que se envolvem. 

Seus objetivos específicos são, a) compreender como se dá a interação da comunidade 

externa com os programas e projetos de extensão da universidade; b) identificar o modo de 

envolvimento da comunidade externa e do estudante extensionista nos programas e 

projetos de extensão e; c) investigar a percepção da comunida de externa e do estudante 

extensionista sobre os projetos de extensão universitária em que se envolvem.  

Apresentam-se como pressupostos norteadores da pesquisa: a) o projeto de 

extensão de que os extensionistas fizeram parte teve relação com o curso ou área de 

atuação da qual os entrevistados fazem parte; b) a prática extensionista permitiu aos 



acadêmicos colocarem em prática o conteúdo teórico que aprenderam na universidade; c) 

as atividades de extensão trouxeram novos conhecimentos aos egressos, os quais puderam 

ser aplicados em sala de aula, melhorando o desempenho dos bolsistas; d) a extensão 

universitária trouxe contribuições para a vida pessoal e profissional dos extensionistas.  

Este trabalho está estruturado em três capítulos, sendo eles a introdução, que traz o 

tema abordado pelo artigo, seus objetivos e pressupostos, além de uma contextualização 

que aborda as principais teorias dos autores estudados no decorrer do projeto sobre ensino, 

pesquisa e extensão universitária; os resultados obtidos no grupo focal, dialogando as ideias 

de teóricos a respeito do assunto e; a conclusão que traz uma síntese dos pressupostos e 

objetivos alcançados com a elaboração do grupo focal.  

Destaca-se que o projeto será finalizado apenas em 2014, portanto, no presente 

artigo, estão apresentados apenas os resultados obtidos através do contato com os 

extensionistas. Um novo roteiro e grupo focal serão realizados para as entrevistas com a 

comunidade externa atingida pelos projetos de extensão.  

 

 

REFLETINDO SOBRE A TEORIA  

 

Para Botomé (1996) a extensão universitária, antes de extensão, é universitária e, 

nesse sentido, sua definição decorre da concepção e da identidade da Universidade. O que 

é essencial na delimitação do que é peculiar na extensão universitária depende de uma 

identidade bem estabelecida da instituição. Para o autor (1996, p.83), a extensão pode ser 

definida como “uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, 

que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 

acadêmico”.  

Nesse contexto Síveres (2012) diz que a ambiência acadêmica, por meio de todas as 

suas iniciativas deveria revelar o seu caráter aprendente, o qual poderá ser desenvolvido 

não só pelo estudante, mas por todos aqueles que participam das atividades acadêmicas.  

De acordo com Botomé (1996), entender a extensão universitária exige compreender a 

universidade a ser “estendida‟. Para que a compreensão seja possível, é necessário que se 

pare de definir a Universidade pelas suas atividades e rotinas ao invés das funções dessas 

atividades e rotinas, caso contrário, corre-se o risco de descaracterizar a instituição e deixá-

la sem sentido no contexto social em que está inserida. No caso da Universidade, sua maior 

responsabilidade perante a sociedade é a de produzir conhecimento e torná-lo acessível.  

Santos (1997) afirma que atualmente, são feitas à universidade, exigências cada vez 

maiores por parte da sociedade, mas, em contrapartida, as políticas de financiamento de  



suas atividades estão cada vez mais restritas, por parte do Estado. Essa situação faz 

parecer que a universidade não está preparada para enfrentar determinados desafios, 

principalmente os que exigem transformações profundas. Botomé (1996) cita que desde o 

início do uso do termo “extensão” passou a existir uma forte ligação com a ideia de relação 

com a sociedade e acreditava-se que as universidades deveriam vincular-se intimamente 

com a sociedade e contribuir para o aperfeiçoamento do meio. A reivindicação da 

responsabilidade social da universidade assumiu tonalidades distintas. Santos (1997) 

reforça o que foi dito por Botomé (1996) dizendo que, para alguns se tratava de criticar o 

isolamento da universidade e de colocá-la ao serviço da sociedade em geral e para outros 

se tratava de denunciar que o isolamento foi aparente e que o envolvimento que ele 

escondia em favor dos interesses e das classes dominantes, era social e politicamente 

condenável. Por outro lado, se para alguns a universidade devia se comprometer com os 

problemas mundiais em geral, para outros seu compromisso deveria ser com os problemas 

nacionais, regionais ou locais da comunidade envolvida.  

Ao considerar a extensão universitária como um dos instrumentos para realizar o 

compromisso social, já existe algum avanço para uma mais apropriada localização do papel 

da extensão universitária. Para Botomé (1996), é através do ensino que as pessoas 

aprendem a utilizar o conhecimento para agir de maneiras específicas ao se depararem com 

determinadas circunstâncias na realidade social em que vivem. O ensino de graduação é 

visto como a função básica da Universidade, numa tradição de transmissão de 

conhecimentos alienados da realidade; é maior a preocupação com a memorização do 

conhecimento do que com a problematização de situações que poderiam levar ao 

verdadeiro aprendizado. Dessa forma, a Universidade também diminui a sua esfera de 

influência social pelas características artificiais e distantes da realidade social no ensino de 

graduação que desenvolve. Complementando a ideia de Botomé (1996), Síveres (2012) 

explica que a universidade não é um lugar somente de certezas, mas também da crise. Para 

o autor, é a partir da crise que as universidades desenvolvem seu potencial de criação, de 

criatividade e de compromisso, sendo, nesse sentido, positivas, pois provocam a ruptura de 

paradigmas e o aperfeiçoamento do conhecimento elaborado. Síveres (2012) acredita que a 

universidade aprendente tem a função e a necessidade de estar comprometida com o 

desenvolvimento da sociedade.  

Em relação à pesquisa na Universidade, Botomé (1996) defende que, é possível e 

desejável que a pesquisa na Universidade tenha características que a façam ser satisfatória. 

Tanto do ponto de vista de sua qualificação técnica e metodológica, quanto de sua 

relevância científica, histórica e social. A ciência contemporânea chegou a tal ponto que 

qualquer pesquisa precisa localizar-se e inserir-se em vários contextos sob pena de ser 

irrelevante ou nem sequer merecer o adjetivo de científica. Sua localização e inserção 



nesses contextos podem ser a chave para entender sua relação com a extensão 

universitária até o ponto de, com esse entendimento, dispensar a extensão universitária 

como algo fora ou diferente do próprio processo de produção de conhecimento científico.  

Silva (2006) complementa o que foi dito até o momento por Botomé (1996) e Síveres  

(2012) afirmando que, um dos maiores desafios que a Universidade Brasileira enfrenta, 

hoje, é o de alcançar a indissociabilidade entre o ensino a pesquisa e a extensão. Para a 

autora a extensão universitária não sofreu as transformações necessárias em ritmo e 

intensidade suficientes para acompanhar a evolução do ensino superior, ao contrário do 

ensino e da pesquisa.  

Para Rabel (2012) a extensão integra, em sua prática, sujeitos de realidades, 

experiências e conhecimentos diversos. Destacam-se como sujeitos desta, acadêmicos, 

professores e a comunidade em geral. Para a autora, sem esses sujeitos não há como 

desenvolver qualquer ação extensionista. O professor que tem como responsabilidade a 

orientação do acadêmico, regulada pelo planejamento prévio das ações, as quais devem ser 

pensadas conjuntamente com todos os sujeitos envolvidos. O acadêmico, com o objetivo de 

aplicar a informação ou o conhecimento teórico, tem o papel de desenvolver as ações 

extensionistas. Por fim, a comunidade, que deve ser estimulada a ter uma participação ativa 

nas ações extensionistas.  

De acordo com Rabel (2012) a universidade se faz de atores, jovens em sua maioria, 

se enfocados os estudantes, os quais se encontram em formação profissional e pessoal. 

Pautados em modelos encontrados no ambiente em que convivem ou por inovarem em sua 

conduta a partir de experiências que podem ocorrer na prática proporcionada pela extensão, 

tem-se como objetivo um jovem capacitado com formação de qualidade, realizada dentro da 

realidade local e regional, mas não desvinculada do todo que é representado pelo cenário 

nacional.  

Silva (2006) sustenta essa afirmação explicando que a formação do acadêmico vai 

além da aquisição de conhecimentos técnico-científicos. O aluno deve ser sujeito de seu 

aprendizado, aplicando seu conhecimento em situações reais do dia a dia. A autora ainda 

diz que, o crescente interesse dos estudantes na execução de ações não assistencialistas, 

mas voltadas às demandas da sociedade, denota a importância que estas vêm assumindo 

perante a comunidade acadêmica.  

Rabel (2012) destaca como principais motivos da procura de atividades de extensão 

pelos estudantes a convivência com outros acadêmicos, a formação profissional e a 

aquisição de conhecimentos. Porém, para a autora, para que haja a aquisição do 

conhecimento se faz necessária a participação de um docente que oriente esta busca 

advinda do extensionista.  



Entende-se que a questão teórica é importante para a aplicação das ações, mas é a 

práxis que norteia as futuras intervenções. A experiência prática é vivenciada pelos 

acadêmicos que no cotidiano do desenvolvimento de suas ações, procuram direcionar suas 

próximas intervenções e cabe ao professor direcionar estas ações pautadas em estudo 

prévio e discussões. A autora defende que, para que seja efetivo o ensino e a aprendizagem 

dentro do contexto da extensão é interessante que o docente se atente para alguns 

procedimentos quanto a quem irá participar das atividades de extensão, de forma que 

realmente colabore na formação profissional. Podem ser citados, o envolvimento e o 

interesse, sua produção intelectual durante o curso, sua colaboração e relacionamento com 

os colegas e professores, que participem de uma formação pedagógica para atuar, reuniões 

que discutam o cronograma e programação das atividades, assim como os resultados 

destas. Estas ações são capazes de contribuir com efetividade na aprendizagem do aluno.  

Segundo Rabel (2012), outros sujeitos a se considerar na formação profissional são 

os próprios acadêmicos que atuam em conjunto na extensão e na comunidade. O quanto se 

entende que estes podem influenciar na atuação profissional de cada um, a busca de 

informações e conhecimento sobre uma realidade para poder atuar nela e alterá-la a partir 

de sua intervenção. Destaca-se que a convivência entre universitários e comunidade se faz 

presente no cotidiano das ações, no diálogo constante, na compreensão das dificuldades do 

outro, no respeito à realidade social encontrada e na interação entre os diversos sujeitos 

que compõem as ações extensionistas. Na pesquisa realizada pela autora, em seu artigo 

“os sujeitos envolvidos no fazer da extensão universitária” é afirmado que o estudante, 

durante a extensão, passa a receber conhecimento da comunidade com a qual interage.  

Almeida (2012) complementa a afirmação acima explicando que a convivência com o 

outro se faz importante na medida em que nos ensina a respeitar as diferenças, a entender 

as necessidades de pessoas que, muitas vezes, não possuem acesso aos mínimos sociais, 

a estabelecer o diálogo sabendo que todos nós somos importantes e que a sociedade é 

composta de sujeitos que possuem desejos, responsabilidades e que, portanto, devem ter 

também escolhas próprias. A autora cita que é importante notar que o aprendizado adquirido 

pelo extensionista remete à convivência com o diferente, efetivado através do 

desenvolvimento de um Projeto de Extensão Universitária.  

Para Síveres (2012) a sociedade pós-industrial exigirá, cada vez mais, profissionais 

pensantes, criativos, que gostam do que fazem, porque não o fazem de forma mecânica, 

sendo, portanto, mais criativos e inventivos. Para o autor, a extensão universitária é capaz 

de estimular esse aspecto na aprendizagem da formação profissional através da construção 

do conhecimento que leve à inovação em cada projeto e ação extensionista realizada.  

Almeida (2012) reforça o que foi dito acima citando que o desenvolvimento de 

atividades em projetos que tenham inserção em comunidade supõe desafios que se 



apresentam no cotidiano. Dessa forma o estudante extensionista é desafiado a buscar 

soluções para as questões presentes que lhe são lançadas em suas tarefas diárias. De 

acordo com a autora, o aprendizado na extensão não se limita a técnicas de determinada 

área profissional, mas propicia outros conhecimentos diferenciados que contribuem tanto 

para o desenvolvimento pessoal como profissional dos estudantes extensionistas.  

Síveres (2012) ainda destaca que os alunos conseguem identificar e articular sua 

atividade extensionista com relação ao ensino, à pesquisa e à própria extensão, e que essa 

relação indissociável contribui para facilitar sua compreensão pedagógica a respeito dos 

conteúdos aprendidos para a sua formação profissional. O aluno consegue objetivar e 

relacionar o conteúdo aprendido com o que se vê nas atividades envolvidas no projeto de 

extensão. É possível concluir que a extensão universitária propicia a inserção dos alunos em 

novas experiências, pois o mesmo dedica-se para que o desenvolvimento de seu projeto 

seja bem sucedido, resultando de forma positiva no seu processo de aprendizagem e 

amadurecimento profissional.  

 

 

METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi realizada junto a quatro bolsistas de extensão universitária da 

FURB dos anos de 2009 e 2010. Buscou-se identificar como a extensão universitária é 

percebida pelos estudantes egressos de projetos de extensão.  

A presente pesquisa pode ser classificada como qualitativa, descritiva e explicativa. 

De acordo com Dias, (s.d. apud LIEBSCHER 1998), para aprender métodos qualitativos é 

preciso aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre pessoas, e entre 

pessoas e sistemas. Para a autora (s.d.) os métodos qualitativos são menos estruturados, 

proporcionam um relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os 

entrevistados, e lidam com informações mais subjetivas, amplas, com maior riqueza de 

detalhes do que os métodos quantitativos. Para Gil (2002) as pesquisas descritivas têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Beuren e Raupp (2006) afirmam que a pesquisa descritiva configura-se como um 

estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa, não sendo considerada 

tão preliminar quanto à primeira nem tão aprofundada como a segunda, mas deve 

identificar, relatar, comparar os fatos ocorridos na pesquisa. Os autores ainda explicam que 

a análise descritiva pode ser empregada nos trabalhos monográficos que procuram 

descobrir e investigar a relação entre variáveis, bem como investigar a relação de 

casualidade entre fenômenos.  Para Andrade (2004, p. 19) nas pesquisas descritivas:  



Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 
interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles. Portanto os 
fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não 
manipulados pelo pesquisador. 
 
 

Quanto à pesquisa explicativa, Gil (2002) diz que este tipo de pesquisa visa 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Para o autor (2002) é o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque 

explica a razão, o porquê das coisas tornando-se o tipo mais complexo e delicado.  

O universo da pesquisa é composto por cento e nove bolsistas de extensão 

universitária dos anos de 2009 e 2010. Para Richardson (2008), o universo da pesquisa é o 

conjunto de elementos que possuem determinadas características. Tratando-se de termos 

estatísticos, o universo pode ser o conjunto de indivíduos que trabalham em um mesmo 

lugar ou todos os acadêmicos matriculados em uma universidade.  

A amostra da pesquisa é composta por quatro egressos de projetos de extensão dos 

anos de 2009 e 2010. De acordo com Beuren e Raupp (2006, p. 120), “a amostra é uma 

pequena parte da população ou do universo selecionada em conformidade com as regras”.  

Segundo Barbetta (1998), “a amostra é uma parte da população escolhida com o 

objetivo de avaliar características de um todo”. Richardson (2008) complementa o que foi 

citado pelos autores explicando que os elementos integrantes da amostra relacionam-se 

intencionalmente de acordo com certas características estabelecidas no plano e nas 

hipóteses formuladas pelo pesquisador.  

O método de coleta de dados foi o grupo focal, que segundo Backes (2011) 

representa uma técnica de coleta de dados que, a partir da interação grupal, promove uma 

problematização sobre um tema ou foco específico onde a interação configura-se como 

parte integrante do método. Para Dias (s.d):  

 

 

os grupos focais, ou entrevistas de grupo focal têm sido empregados em 
pesquisas mercadológicas desde os anos 50 e, a partir dos anos 80, 
começaram a despertar o interesse dos pesquisadores em outras áreas do 
conhecimento, como as Ciências Sociais, a Ergonomia, as Ciências 
Médicas, a Ciência da Informação, entre outras. Pela crescente aplicação 
dessa técnica, inclusive em pesquisas acadêmicas, e por ter sido ainda 
pouco explorada na literatura científica, seria oportuno analisá-la como 
alternativa às técnicas de coleta de dados mais tradicionais, tais como 
questionários e entrevistas individuais.  

 
 

Backes (2011) complementa o que foi citado por Dias (s.d.) afirmando que o grupo 

focal é capaz de atingir um nível reflexivo que outras técnicas não conseguem alcançar, 

revelando dimensões de entendimento que, muitas vezes, permanecem inexploradas pelas 



técnicas convencionais de coleta de dados. O primeiro roteiro para o Grupo Focal continha 

cerca de trinta questões, desenvolvidas a partir das leituras feitas até então no projeto de 

pesquisa.  

Além do grupo focal, foi realizado um levantamento documental das produções 

realizadas pelos cento e nove bolsistas de extensão, para auxiliar na compreensão do perfil 

dos entrevistados. Como instrumento de coleta de dados  para o grupo focal foi utilizado um 

gravador e um roteiro composto por nove questões a serem discutidas pelos entrevistados. 

O roteiro foi testado em duas ocasiões com bolsistas de extensão que não integravam o 

universo da pesquisa e, em seguida, alterados para a aplicação ao público alvo do projeto.  

Após o teste foi realizado um levantamento dos estudantes participantes de projetos 

nos anos de 2009 e 2010, levantando as produções desenvolvidas por eles no decorrer dos 

projetos, tendo como base para a pesquisa o acervo literário da FURB, o currículo Lattes de 

cada extensionista e os anais na MIPE. Os projetos foram classificados por área temática 

foram selecionados os bolsistas que fariam parte da pesquisa. Quatro extensionistas, de 

diferentes áreas temáticas, compareceram sendo duas bolsistas da área da Educação, uma 

da área dos Direitos Humanos e uma da área da Saúde. Antes da entrevista, cada 

participante do Grupo Focal preencheu e assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Após isso, deu se início a realização do Grupo Focal. No método Grupo 

Focal, é necessário ter um intermediador que irá lançar questões ao grupo, o qual deve 

discuti-las entre si. Backes (2011) explica que o grupo focal representa uma técnica de 

coleta de dados que, a partir da interação grupal, promove uma problematização sobre um 

tema ou foco específico onde a interação configura-se como parte integrante do método. 

 Segundo Dias (s.d):  

 

os grupos focais, ou entrevistas de grupo focal têm sido empregados em 
pesquisas mercadológicas desde os anos 50 e, a partir dos anos 80, 
começaram a despertar o interesse dos pesquisadores em outras áreas do 
conhecimento, como as Ciências Sociais, a Ergonomia, as Ciências 
Médicas, a Ciência da Informação, entre outras. Pela crescente aplicação 
dessa técnica, inclusive em pesquisas acadêmicas, e por ter sido ainda 
pouco explorada na literatura científica, seria oportuno analisá-la como 
alternativa às técnicas de coleta de dados mais tradicionais, tais como 
questionários e entrevistas individuais.  
 
 

Backes (2011) complementa o que foi citado por Dias (s.d.) afirmando que o grupo 

focal é capaz de atingir um nível reflexivo que outras técnicas não conseguem alcançar, 

revelando dimensões de entendimento que, muitas vezes, permanecem inexploradas pelas 

técnicas convencionais de coleta de dados.  

 

 



RESULTADOS  

 

Como resultado é possível apresentar, inicialmente, os dados obtidos através do 

levantamento das produções realizadas pelos 109 bolsistas de extensão dos anos de 2009 

e 2010. Para realizar o levantamento partiu-se do pressuposto abordado por Síveres (2012) 

de que a extensão universitária, como atividade acadêmica propicia a produção de 

conhecimento. Os dados coletados no acervo da biblioteca da FURB mostram que, dos 109 

bolsistas de extensão dos anos de 2009 e 2010, 13 possuem Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC publicado e, através da leitura dos resumos desses trabalhos, identificou-se 

que 6 deles possuíam relação com o projeto de extensão universitária do qual os bolsistas 

fizeram parte. A busca no Currículo Lattes permitiu constatar que o número de bolsistas 

cadastrados no domínio é baixo, com um total de 36,69%, ou seja, apenas 40 dos 109 

bolsistas pesquisados possuem Currículo Lattes. De acordo com o levantamento do Lattes 

foi possível identificar a publicação de 23 artigos científicos e outros trabalhos publicados 

pelos bolsistas cadastrados na base de dados. A consulta aos anais da MIPE revelou a 

existência de 40 resumos publicados no período de 2009 e 2010, por um total de 11 

bolsistas. Convertendo os números obtidos a percentuais, obtiveram-se os seguintes 

resultados: 11.92% dos extensionistas possuem TCC publicado, porém, apesar de se tratar 

de um valor baixo, não é possível fazer considerações a respeito desse percentual, já que 

muitos bolsistas estão matriculados em cursos que não exigem a elaboração de TCC; 

10,09% dos extensionistas possuem resumos publicados e; 10,09% de extensionistas 

possuem trabalhos ou artigos científicos publicados. Como o projeto de pesquisa ainda está 

em andamento não é possível elaborar conclusões, porém, Analisando os dados 

levantados, é possível perceber que o percentual de publicações realizadas pelos bolsistas 

durante os anos de 2009 e 2010 é baixa. Foram formuladas algumas hipóteses para o baixo 

percentual de publicações de resumos e trabalhos ou artigos científicos, como, o não 

registro dos bolsistas no Currículo Lattes; a falta de orientação do coordenador do projeto a 

respeito desse procedimento; a não atualização dos dados no Currículo Lattes após a 

participação em eventos, já que a apresentação de trabalhos de extensão na MIPE é 

obrigatória para os bolsistas; a rotatividade de extensionistas e; a não exigência de 

elaboração de TCC pelos cursos em que alguns bolsistas estão matriculados. Não é 

possível afirmar se o pressuposto norteador da pesquisa se confirma, porém, Síveres (2012) 

cita que o mais importante no processo de extensão é que o sujeito seja curioso, que 

questione ao próximo e a si mesmo, pela busca do conhecimento.  

Quanto aos resultados do Grupo Focal podem-se destacar alguns resultados 

preliminares, os quais seguem abaixo e se confirmam através da transcrição da fala das ex-

bolsistas entrevistadas.  



a) a maioria dos acadêmicos que ingressam em projetos de extensão, o fazem a partir 

de convite.  

 

 

Eu não decidi entrar no Arte na Escola, eu fui convidada [...]. Eu não fazia 
ideia da situação de bolsas [...] eu fui convidada para trabalhar e aceitei. 
(M.L.S.L.).  
Eu também foi por convite né, de professores que trabalhavam com 
extensão [...]. Depois que eu vi as propostas e o que era eu aceitei, porque 
eu acreditava que aquilo podia contribuir para a minha formação acadêmica 
e também era uma oportunidade de bolsa. (M.R.M.).  
[...] eu conhecia o trabalho de extensão porque eu tinha várias amigas que 
eram extensionistas, daí eu fui conversar com a professora Inês, ela gostou 
das minhas notas e perguntou se eu queria fazer extensão. Aí eu pedi a 
conta onde eu trabalhava [...] e me tornei extensionista. (A.C.J.). 
 

 
 

De acordo com Síveres (2012) As práticas de extensão buscam jovens em formação 

profissional e pessoal e auxilia os interessados a terem uma formação de qualidade, 

realizada dentro da realidade local e regional, sem se desprender ao cenário nacional. Para 

o autor (2012), a extensão universitária ainda é vista por muitos, como um meio de auxilio às 

dificuldades financeiras, porém, esse fator é ultrapassado pelo número de acadêmicos que 

buscam conhecimento e prática profissional em um contexto real.  

A fala das extensionistas chama a atenção pelo fato de o convite ter sido a porta de 

entrada da maioria dos acadêmicos egressos em projetos de extensão. Isso nos leva a 

refletir sobre a possibilidade de ser elaborada uma chamada pública, capaz de alcançar um 

maior índice de acadêmicos, para selecionar alunos que sintam interesse em participar de 

projetos de extensão universitária.  

b) o projeto de extensão teve ou tem relação com o curso ou área de atuação da qual os 

entrevistados fazem parte;  

 

No meu caso teve relação porque era artes né, então teve muita relação 
voltada para a arte em geral e, de certa forma, também com relação ao 
trabalho é importante porque a interpretação de uma arte visual, ela 
interfere, ela te dá compreensão de uma interpretação musical né, então 
tem relação, é intrínseca. (M.L.S.L.).  
Pra mim também teve tudo a ver. [...] os projetos que a gente tinha dentro 
da extensão são todos totalmente ligados em área. Uns eram voltados pra 
questão de educação básica, outros pra formação acadêmica. Então, 
totalmente voltados para o que eu faço hoje e com o curso que eu faço. 
(M.R.M.).  
No meu curso, no caso, o projeto teve tudo a ver, tanto é que eu tô na área. 
Os projetos que estavam vinculados ao programa de extensão eram 
voltados, um para a criança e adolescente, o outro era para o direito do 
idoso e tinha uma acessória que era de formação de conselheiros tutelares. 
Então tem tudo a ver com a minha área. [...] Eu sou advogada, mas 
algumas disciplinas não abordaram esses temas que o professor Salt 
trabalhou no projeto, então acredito que foi fundamental. (A.A.V.).  



 

c) os orientadores eram presentes e auxiliavam no planejamento das atividades de 

extensão;  

 
 
As duas professoras eram presente sim [...] e me envolveram totalmente no 
projeto. Passei a fazer parte assim, sabe, do sistema. Girava junto, tudo 
muito engrenado, então elas sempre foram muito presentes em tudo ali. 
(M.L.S.L.).  
Eu, os orientadores e os demais bolsistas estávamos sempre envolvidos. 
Tudo era planejado em conjunto [...]. nas reuniões, as dúvidas que a gente 
tinha, podia tirar. Nunca me senti sozinha. (M.R.M.).  
[...] a gente tinha reuniões semanais né, e a professora era muito presente 
[...] e a gente tinha outros três projetos dentro do nosso projeto né. E esses 
projetos eram de outros professores da medicina, enfermagem e 
fisioterapia, que eram bem presentes também. (A.C.J.).  
 
 
 

Para Rabel (in Síveres 2012) a presença do orientado é de suma importância no 

planejamento e/ou desenvolvimento das atividades extensionistas, pois durante o processo 

de extensão universitária existe uma dinâmica de ensinar e aprender entre todos os sujeitos 

envolvidos no projeto. Quem ensina, ensina algo para alguém e faz uso de diversos 

métodos para isso, consequentemente, quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, 

pode fazê-lo através dos meios disponibilizados ou, pode buscar outros recursos e métodos. 

Quem aprende, ensina ao aprender. Têm-se três sujeitos nesse processo de ensinar e 

aprender que ocorre com a extensão universitária: o professor, com a função de orientar o 

acadêmico, regulado pelo planejamento prévio das ações, as quais devem ser pensadas 

com todos os envolvidos; o aluno, que tem por função o desenvolvimento das atividades 

extensionistas e; a comunidade, que deve ter participação ativa nas atividades 

extensionistas, no ciclo de ensinar e aprender, com voz ativa, participando e opinando a 

respeito do projeto. Ainda, segundo a autora, (in Síveres 2012), o que distingue o professor 

dos demais profissionais é o ato de ensinar, ato este em que se espelham os acadêmicos 

que participam da extensão universitária. Para ela, o processo de aprendizagem se fortalece 

através das atitudes e comportamentos do docente e do acadêmico, fazendo com que 

trabalhem lado a lado, estabelecendo vínculos e transformando esta relação em uma equipe 

de trabalho mais coesa.  

d) a extensão foi importante, pois permitiu que os extensionistas colocassem em prática o 

conteúdo teórico que aprendiam na universidade e, além disso, trouxe conhecimentos extras 

que puderam ser aplicados em sala, melhorando o desempenho dos bolsistas;  

 

[...] em sala de aula o conhecimento da gente está muito a frente dos outros 
alunos [...] então a gente percebia, em sala de aula, como fazia diferença 
ser extensionista, porque a gente tava muito a frente. As provas a gente 



nem estudava, porque sabia já o conteúdo, porque o que a professora 
falava já era relacionado ao nosso trabalho. (A.C.J.).  
[...] eu fiz extensão quando eu tava no primeiro semestre né, então era tudo 
muito novo e eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa que eu usei em 
sala de aula depois e vice e versa. Como já foi dito, a questão de estar a 
frente né, e não ver isso como uma coisa de “somos os melhores”, mas 
como uma questão que contribui realmente né. Eu ficava feliz quando eu 
chegava na aula e tinha uma coisa difícil e pensava, “ai eu já sei isso”, “já 
aprendi sobre isso”. [...] a extensão, antes de eu participar, eu via como um 
trabalho e depois tu passa a ver como uma parte de formação teórica 
também, uma parte de aprendizado, não só um trabalho prático. (M.R.M.).  
Dentro da extensão eu tive a oportunidade de colocar em prática o que eu 
aprendi na teoria, então ter esses laços e a abordagem com a comunidade, 
de ajudar as pessoas com aquilo que eu aprendi. (A.A.V.).  
 
 

As afirmações das extensionistas tem relação com o que explica Silva (2006). Para a 

autora, a formação do aluno vai além da aquisição de conhecimentos técnico-científicos, até 

porque esses se dissipam quando não integrados à realidade. Para uma abordagem 

inovadora, a aprendizagem deve ir além da aplicação imediata, impulsionando o sujeito a 

criar e responder a desafios, a ser capaz de gerar tecnologias e de manter a habilidade de 

aprender e recriar permanentemente; ou seja, a graduação deve se transformar no local de 

construção/produção do conhecimento, em que o aluno atue como sujeito da aprendizagem. 

Como defende o Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras - 

FORPROEX, na formação do profissional é imprescindível sua interação com a sociedade 

para situá-lo historicamente, identificá-lo culturalmente e referenciar a sua formação técnica 

à realidade.  

Síveres (2012) corrobora dizendo que, a compreensão da extensão como espaço de 

aprendizagem vem ganhando força nas Universidades. Uma extensão aprendente 

possibilita que estudantes e professores se organizem como sujeitos de seu aprendizado, 

considerando a democratização e socialização do saber acadêmico, para uma troca de e 

participação entre as comunidades internas e externas à Universidade. Destaca-se que a 

pesquisa também pode fazer parte desse processo, já que a relação entre pesquisa e 

extensão tem início no momento em que a elaboração do conhecimento se torna capaz de 

acolher os problemas da realidade e contribuir para a transformação social. A extensão 

aprendente é capaz de nos fazer repensar o conceito de sala de aula, fazendo-nos perceber 

que este não é o único local onde a aprendizagem é possível, e sim, qualquer espaço onde 

alunos, professores e comunidade possam interagir de forma recíproca. Para o autor (2012), 

a Universidade e a extensão aprendentes têm a função e a necessidade de estarem 

comprometidas com o desenvolvimento da sociedade, buscando o pleno desenvolvimento 

de seus educandos, preparando-os, não apenas para a atuação profissional, mas também 

para que desempenhem um papel significativo para a sociedade; sujeitos que consigam 



relacionar e transformar a teoria e os conhecimentos adquiridos na vida acadêmica em um 

bem útil à comunidade.  

e) trouxe contribuições para a vida pessoal e profissional dos extensionistas como, melhora 

na escrita, oralidade, perda de timidez, formação de consciência crítica, conhecimento 

profissional além do que era ensinado em sala de aula;  

Para Síveres (2012), o aprendizado na extensão universitária não se limita a técnicas 

de determinada área profissional, mas propicia outros conhecimentos diferenciados que 

contribuem tanto para o desenvolvimento pessoal como profissional dos estudantes 

extensionistas. A afirmação do autor pode ser confirmada através da fala das extensionistas 

apresentadas abaixo.  

 

 

Além de eu ser muito crítica antes, eu fiquei muito mais crítica depois de ser 
extensionista e, eu percebo, assim, que a minha visão mudou muito em 
muitas coisas, porque a gente, quando não é extensionista, fica muito 
„bitolada‟ numa coisa só e a extensão abrange várias áreas e isso foi muito 
bom. (A.C.J.).  
Pra minha vida pessoal também aprendi coisas e fiz amizades e contatos 
que eu nunca vou esquecer, sempre vou levar comigo. [...] tem muita coisa 
que contribuiu em todos os aspectos, profissional, pessoal e acadêmico. 
(M.R.M.).  
Eu acredito que durante a vida acadêmica foi muito importante, até pro 
desenvolvimento, a formação de opinião crítica perante as disciplinas que 
eram apresentadas. [...] O acadêmico de Direito, ele entra na faculdade e 
ele é moldado [...] de uma forma que ele vai sair de lá “cabresto”. Então o 
professor Saut, ele tenta quebrar isso um pouquinho através da extensão e 
das disciplinas dele, pra que você saia de lá com um conhecimento crítico e 
que o direito, ele não é só Leis. Então, ele tem que tá vinculado à outras 
disciplinas, inclusive com as políticas públicas que a gente teve bastante 
contato [...]. Hoje, quando eu atendo caso de família, é, criança e 
adolescente, eu já sei o que fazer e aonde encaminhar, o que muitos dos 
colegas meus que se formaram não tem nem noção do que é uma política 
pública, do que é uma assistente social. [...] nisso tudo a extensão 
contribuiu demais pra minha formação. (A.A.V.).  
 
 
 

Nos depoimentos acima, os estudantes afirmam, através de exemplos, as 

mudanças no seu desenvolvimento pessoal e profissional como, formação de senso crítico, 

aumento do conhecimento e visão mais ampla de determinadas situações e realidades. 

Especialmente no último depoimento, o bolsista afirma que tanto no aspecto pessoal como 

profissional pôde adquirir um conhecimento maior que a diferencia e a coloca a frente dos 

demais colegas.  

f) permitiu uma nova visão de diferentes realidades da qual os bolsistas não possuíam 

conhecimento antes de ingressarem no projeto;  

 



[...] a gente teve muito contato com a população e via do que eles 
gostavam, o que eles entendiam daquele controle social, do que era saúde 
pra ele, como funcionava a saúde no município, e isso foi muito importante, 
porque a gente fazia seminário e iam muitas pessoas de várias classes. 
(A.C.J.).  
No meu caso eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de uma diferente 
realidade dentro do projeto que tratava do estatuto do idoso. Conheci várias 
pessoas idosas [...] então, outra cultura, bem diferente. Crianças e 
adolescentes eu tive contato com o Petbio, que era com pessoas da 
Biologia [...]. Eu tive bastante contato com conselheiros tutelares que 
traziam, durante os seminários que a gente fazia, a realidade da 
comunidade. (A.A.V.).  
A gente também era com relação a questão das crianças mesmo, da 
educação básica e também com as diferentes realidades que a gente 
encontra dentro da universidade. Pessoas vindas de diferentes lugares, 
diferentes cursos até. Nesse sentido. (M.R.M).  
 
 
 

De acordo com Almeida (in Síveres, 2012) a atividade de extensão Universitária 

possui uma população alvo na qual as pessoas são atendidas individualmente ou em grupo. 

Muitos acadêmicos que participam dessas atividades relatam que a relação obtida entre 

bolsista e público alvo pressupõe aprendizados importantes para o crescimento profissional, 

permitindo que os estudantes reflitam sobre práticas de humanização, ensinando a respeitar 

as diferenças e a entender necessidades de pessoas que não possuem sequer o mínimo 

social.  

Síveres (2012) complementa a citação acima afirmando que conhecendo diferentes 

realidades os extensionistas passam a formar uma consciência cidadã; compreendem os 

direitos como princípios universais e políticos; reconhecem o outro como sujeito; 

reconhecem a humanidade como expressão universal e singular e; se reconhecem como 

um ser social.  

g) influenciou os bolsistas a trabalharem na área de abrangência do projeto;  

 

No caso do projeto de extensão que trabalhava voltando-se pra educação 
eu como professora de música poderia ter ficado só como professora de 
música numa escola de música com só um instrumento, mas ali assim, 
abriu mais a minha mente, a minha visão e o gosto pela educação, então, 
eu quero ser professora de música, mas dentro da rede da educação [...]. 
Por isso assim pra mim [...] solidificou a vontade de trabalhar com crianças. 
A questão de trabalho com a criança, de você estar contribuindo para a 
formação de conhecimento das crianças. [...] porque quando a gente vê a 
realidade que “pintam” né, da escola, da rede pública, aí você pensa em dar 
aula em escola particular, mas depois que você começa a ver no que você 
pode contribuir pra aquela cabecinha que tá se formando, aí você pensa 
“quero ir pra sala de aula!”, então isso contribuiu muito, foi muito forte. 
(M.L.S.L.).  
No meu caso também [...] foi pra solidificar. Eu já tinha a ideia, gostava 
daquilo, tava na minha cabeça, mas serviu pra confirmar e pra apontar o 
caminho. (M.R.M.).  
No meu caso como eu tive a oportunidade de ter e de acompanhar e 
conhecer o lado social da, do Direito, então eu tive bastante vontade de tá 



trabalhando com a comunidade carente, então mudou bastante a minha 
posição profissional, tanto é que eu escolhi fazer direito, hoje eu sou 
advogada, mas o meu objetivo sempre foi trabalhar com a comunidade 
carente, então agora eu tentei ingressar num curso pra defensora pública, 
porque daí você vai tá trabalhando direto, somente e exclusivamente pra 
comunidade carente. Então eu acredito que fez bastante diferença trabalhar 
dentro da extensão e da pesquisa. (A.A.V.).  
Eu quando entrei no serviço social eu queria ser assistente social de 
empresa que eu achava que era melhor, porque o serviço social tem várias 
áreas, desde a baixa complexidade até a alta, daí quando fui pro serviço 
social no ambulatório ser extensionista, tinha o plantão social que gente 
atendia né, as pessoas né, e o que me destacou entre cinco bolsistas de 
extensão foi que eu era a única que conseguia atender a alta complexidade, 
quando era os infantil, violência né, então eu me identifiquei muito com alta 
complexidade. Eu acho que ali eu vi o meu perfil, que eu sou muito boa na 
alta complexidade [...]. E eu percebi que ali foi um caminho, e tanto que hoje 
todo mundo diz que não me vê trabalhando em outras áreas e eu acho que 
foi aqui que direcionou ao que eu estou fazendo hoje. (A.C.J.).  
 
 

Percebe-se, nas citações acima que, a extensão universitária norteou as 

extensionistas a trilharem um novo caminho profissional. Percebe-se que a maioria das 

integrantes do grupo focal citou que, antes de participar de um projeto de extensão, possuía 

uma opinião sobre a área de atuação que iria seguir, porém, mudaram totalmente sua 

opinião durante e após o projeto. Para Síveres (2012) esta é uma atitude de extrema 

importância, pois a sociedade de hoje exige profissionais abertos ao novo e capazes de 

implementar ações diferentes.  

h) permitiu o reconhecimento externo da extensão por parte da comunidade.  

 

 

Pra mim foi um dos projetos que a gente implantou o conselho local de 
saúde em Gaspar, graças ao projeto né, na verdade, a gente foi lá e 
conseguiu implantar. Gaspar nunca tinha conseguido um conselho local pra 
saúde e a gente conseguindo implantar foi um marco histórico né pra cidade 
de Gaspar e eu acho que esse foi o momento assim que, a gente se sentiu, 
vamos dizer, parte de uma história. Foi difícil porque ninguém sabia o que 
era um conselho local, não sabiam o que era conselho de saúde, a gente 
teve que ir na comunidade, foi cansativo porque a gente teve que ir várias 
vezes na comunidade, mas eu acho que esse foi o ponto alto da nossa 
intervenção toda assim, porque mostrou como é importante também uma 
assistente social na comunidade, esclarecer as situações. Esse era o 
projeto controle social né, que a gente fez aqui em Blumenau e depois foi 
pra Gaspar a convite da secretária de saúde de lá. (A.C.J.)  
[...] eu lembro muito das questões de acompanhamento das crianças 
também, das questões de aprendizagem, da aplicação dos testes, dos 
relatórios pras escolas, que é muito bom tu ver o resultado depois. Os pais 
até agradecendo que bom que vocês ajudaram meu filho [...]. (M.R.M.).  
 
 
 

Para que haja um reconhecimento das ações extensionistas por parte da 

comunidade Síveres (2012) defende que ela deve ser estimulada a ter uma participação 



ativa nas ações extensionistas. Para o autor (2012), a comunidade representa o início, o 

meio e o fim das ações na extensão, e novamente o ciclo se repete, em uma reorganização 

das ideias que procuram alcançar, cada vez mais, um grau de excelência ainda maior.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho buscou identificar como a extensão universitária é percebida pelos 

estudantes egressos de projetos de extensão. Avaliando os depoimentos dos participantes 

do grupo focal, é possível afirmar que a extensão tem um papel benéfico e de importância 

na aprendizagem e também na formação profissional do estudante universitário, 

diferenciando-o dos demais estudantes que não fizeram parte de projetos de extensão.  

Percebe-se que as atividades extensionistas das quais os bolsistas fizeram parte 

eram conectadas à sua área de formação, permitindo a eles uma consolidação da opinião a 

respeito da área de atuação profissional que escolheriam seguir.  

Os extensionistas afirmaram que, durante todo o processo de extensão, houve a 

relação entre teoria e prática, sendo possível aplicar os conhecimentos que obtiveram no 

projeto dentro da sala de aula, diferenciando-os dos demais integrantes da turma. Além 

disso, participar de um projeto de extensão permitiu que os bolsistas adquirissem novas 

habilidades e conhecimentos que trouxeram benefícios à vida pessoal e profissional como, 

formação de senso crítico, novos conhecimentos em relação à área em que atuavam, 

permitiu uma diferente visão de diferentes situações e realidades.  

Devido ao pequeno número de trabalhos que possuam relação com esta pesquisa, 

recomenda-se expandi-la, podendo ser realizada com um maior número de bolsistas de 

extensão, utilizando diferentes métodos ou atingindo outras Universidades e comunidades.  
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