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RESUMO 

Esta pesquisa tem por finalidade investigar a influência dos fatores sócio-
econômicos dos acadêmicos do curso de Educação Física CAJ/UFG, no processo de 
graduação que compõe a formação inicial proposta pela universidade, por meio de 
seus eixos articuladores entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma temos como 
enfoque a dimensão pessoal destes discentes durante a formação docente inicial, já 
que se encontram em um curso de licenciatura. Para que desenvolvêssemos esta 
pesquisa traçamos alguns objetivos específicos que sistematizaram o estudo, são 
eles: compilar assuntos pertinentes à constituição da universidade no mundo e no 
Brasil; traçar o perfil sócio-econômico dos estudantes da FEF/CAJ/UFG; verificar a 
influência desse perfil no processo de formação acadêmica e identificar se os aspectos 
sócio-econômicos interferem na participação dos acadêmicos com as atividades que 
envolvem o curso, ensino, pesquisa e extensão. De acordo com os objetivos 
estabelecidos, percorremos alguns caminhos metodológicos, como a pesquisa 
bibliográfica desenvolvida no decorrer de todo estudo, e uma fase de coleta de dados 
em campo, quando lançamos mão da coleta de dados por meio de fonte documental, 
da aplicação de um questionário e de entrevista semi-estruturada. De posse do 
material coletado no decorrer da pesquisa de campo, fomos organizando e 
sistematizando os dados de modo que estes foram submetidos à categorização para 
serem analisados com a devida consistência e profundidade. Analisamos a conjuntura 
nacional e a inserção da universidade e das políticas de assistência estudantil nesta; 
elaboramos o perfil sócio-econômico dos acadêmicos da FEF/CAJ/UFG; 
demonstramos os aspectos econômicos do/no perfil sócio-econômico destes 
acadêmicos; verificamos a influência deste perfil com as atividades remuneradas e por 
fim analisamos a influência do perfil traçado no decorrer do processo de formação 
inicial/graduação. Evidenciamos que o perfil sócio-econômico destes acadêmicos não 
se diferencia do perfil dos estudantes das licenciaturas de um modo geral, pois estes 
geralmente provem de famílias de baixa renda, e isto faz com que as maiores 
dificuldades enfrentadas durante a graduação sejam as financeiras, que se desdobram 
em várias outras. Esse fato, aliado aos poucos programas de assistência estudantil 
neste Campus, faz com que os acadêmicos ao invés de buscarem primordialmente 
uma formação sólida e de qualidade, passem a “se virar” em busca de formas de se 
manter até concluírem o curso, o que nos leva a concluir que as condições 
socioeconômicas interferem diretamente no fator qualidade e envolvimento com o 
curso, no ensino, na pesquisa, na extensão, e nas atividades complementares para 
sua formação. Com essa inversão de “valores” se manter durante o curso passa a ser 
o objetivo principal durante a formação, fato que poderia ser amenizado pela 
universidade ao garantir a ampliação das políticas internas de assistência estudantil, 
da quantidade de bolsas de estágio, da construção de Restaurantes Universitários, de 
Casas de Estudantes, e várias outras formas de auxílio, principalmente no momento 
em que as políticas educacionais tendenciam a ampliação do número de vagas e de 
acesso ao ensino superior, o que nos remete a (re)ver alguns conceitos e prioridades 
relativos ao compromisso social da universidade, para auxiliar os acadêmicos das 
licenciaturas a se manterem na universidade até o final de sua graduação, já que são 
em maioria originários de famílias de baixa renda, e estes programas tem um 
significado positivo para a formação. 


