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Introdução 
 

A extensão universitária, ao longo da trajetória histórica, ganhou visibilidade a partir dos últimos anos com a 

implementação da Política Nacional de Extensão – PNE. Todos os avanços, inegavelmente constituem o 

desenvolvimento de potencialidades tais, que têm assegurado à Extensão Brasileira, uma posição em destaque em 

relação às conquistas efetivadas. Posto isso, é pensando no desenvolvimento regional e da comunidade em geral 

beneficiada pelas propostas extensionistas, com intencionalidades e intervenções de caráter educativo. 

A ação extensionista é importante por articular Ensino e Pesquisa, viabilizando a transformação entre Universidade 

e Sociedade. Do mesmo modo, devemos considerar o fato de que a Extensão, ao articular-se de forma indissociável com 

o ensino e a pesquisa, promove ações em uma via de “mão dupla”, permitindo assim, que o conhecimento produzido 

através das atividades desenvolvidas junto à comunidade em geral, estará, ao transitar neste percurso, possibilitando a 

democratização de vários tipos de conhecimentos em diversas áreas. Fato esse que comprova a interlocução entre a 

teoria e a prática, principalmente no que tange as ações dos acadêmicos, bem como dos professores e demais 

participantes, num processo inter e multidisciplinar, intra e interinstitucional, favorecendo desta maneira uma visão 

integrada da produção do saber. 

O conhecimento adquirido na universidade requer seu compartilhamento para contribuição à comunidade. Nesse 

sentindo, o projeto de extensão Unimontes Solidária, vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Coordenadoria de Apoio 

ao Estudante - CAE da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, tem como premissa atender municípios 

das regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha que possuem baixos índices de escolaridade, renda e saúde, 

caracterizados assim como municípios vulneráveis. Esses municípios são escolhidos como objetos de ação para a 

promoção da cidadania, educação, saúde, cultura e lazer através de ações voluntárias interventivas feitas por 

acadêmicos das diversas áreas do conhecimento. 

Entre os dias 24 e 31 de janeiro de 2015 ocorreu a 21° edição do Unimontes Solidária no município de São João do 

Pacuí que se localiza no Norte de Minas, na microrregião de Montes Claros. As ações do projeto foram levadas a esse 

município pelo mesmo apresentar características dos municípios atendidos pelo “Unisol”, assim como um Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH abaixo da média. 

O município de São João do Pacuí foi emancipado em 1995, se desmembrando do município de Coração de Jesus. 

Um estudo feito por Martins [1]  em 2010 aponta que São João do Pacuí é classificado como o município de menor 

desenvolvimento municipal do país. A cidade tem características ainda de povoado e com poucos habitantes, o 

comércio é desenvolvido apenas para satisfação de necessidades básicas dos moradores e possui fraca dinâmica 

econômica. Neste enredo, o Unimontes Solidária executa suas ações como meio de contribuir para o desenvolvimento 

local através de intervenções sugeridas pelas áreas de educação, meio ambiente, saúde, cultura e lazer que estejam de 

acordo com as necessidades dos municípios atendidos. 

A partir do contexto apresentado se justifica a atividade proposta pelos acadêmicos de Ciências Sociais. A oficina de 

“Socialização e Educação” trabalhou a questão das relações sociais, direitos e deveres com objetivo de contribuir para 

que o público alvo reflita acerca de seu papel e sua importância para o convívio em sociedade, além de ressaltar a 

importância das relações nas diversas instituições onde estão inseridos. 

A formação do sujeito enquanto individuo capacitado a conviver socialmente requer que ele adquira noções e 

conhecimentos de sua posição no meio em que vive. Essa aquisição ocorre por meio da família, inicialmente, e é 

estendido na escola e demais instituições. 

Partimos do pressuposto de que o individuo inserido em sociedade participa a todo instante das forças e movimentos 

da socialização que podemos entender como um processo pelo qual o indivíduo internaliza aprendizados sociais. É por 

meio desse processo que adquirimos cultura e nos diferenciamos dos demais animais [2]. A partir da socialização e 

educação que internalizamos noções essenciais como normas, regras sociais, crenças e comportamento para tornar aptos 

a conviver socialmente.  

A compreensão dos sujeitos de seu papel social, da noção das regras e normas sobre as quais vivem contribui para 

que se tenha respeito e tolerância no meio onde estão inseridos, além de moldá-los enquanto cidadãos que possuem 

direitos e deveres. Visto que a visão empírica da realidade da educação pública no país é tida como sucateada e não 

apresenta opções diversificadas de aprendizado. Nesse prisma, procuramos neste trabalho relatar a aplicação da referida 



 

oficina à adolescentes, como uma experiência acadêmica de troca e aquisição de conhecimento no município de São 

João do Pacuí, através do Unimontes Solidária. 

 

Material e métodos 

 

Este estudo se baseia em análises qualitativas e descritivas adquiridas através da aplicação da oficina “Socialização e 

Educação”. Para seu desenvolvimento, foi estruturado em duas etapas que se interligam: A 1° etapa contemplou o tema 

“Papeis Sociais” e a 2° etapa referiu-se sobre a questão do  “Individuo e Sociedade”. A oficina aconteceu nos dias 27,28 

e 29 de janeiro de 2015 no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS com adolescentes entre 11 e 15 anos. 

Para ocorrer, foi necessário de palestra que funciona como assimilação de conceitos; dinâmicas de socialização, 

interação e motivação; e uso dos seguintes recursos materiais: quadro, papel, caneta, lápis, cordão e bexiga. 

 

Resultados e Discussão 

 

A oficina de “Socialização e Educação” se estruturou em duas etapas. A primeira etapa, “Papéis Sociais”, se impôs 

na discussão sobre ação social e relações sociais, seguindo um raciocínio de Max Weber. A etapa que se seguiu buscou 

frisar a relação entre individuo e instituições sociais. A primeira etapa iniciou a partir da dinâmica da “Teia de relações” 

(Imagem 1). Nessa dinâmica, cada um se apresentou, informaram seus nomes, idade, do que gosta, ou não, de fazer. A 

ponta do barbante passou de mão e mão até formar uma estrutura parecida a uma teia de aranha. Terminado as 

apresentações e a teia já formada, foi explicada a importância de cada individuo para a estrutura das relações sociais. 

Foi ressaltado que a ação individual de cada um resulta numa imensa relação refletida na teia construída, nesse sentido a 

construção do social depende do individual. No entanto é necessário respeito e tolerância nas nossas relações 

interpessoais, independentemente das diferenças de cor, raça, religião, sexo e orientação sexual. Como aborda Lago [3], 

cada sujeito é um ator social, no qual expressa os papeis sociais demandados pela sociedade para representarmos em 

vários momentos: pai,cônjugue, filho, professor, aluno, esportista, participante de uma oficina sociológica e outros, bem 

como, os papeis sociais são aprendidos na vida social, ou seja, não são inatos, dependem da educação.  

A segunda etapa, “Individuo e Sociedade”, se concentrou na importância das instituições enquanto instrumentos que 

moldam os indivíduos, sendo baseado nas teorias sociais de Émile Durkheim. Essa etapa se objetivou em ensina-los que 

a vida do ser humano é cíclica; que nascemos, dependemos de outros humanos, crescemos, casamos e temos filhos. 

Assim, buscou-se levar a importância de que eles possam ter relações saudáveis e amigáveis para transportar para seus 

sucessores. Ressaltou-se também que todos os indivíduos nascem em um mundo onde tudo já está pronto para nos 

receber, ganhamos um nome e uma família na qual será a primeira e mais importante instituição que é base e imagem 

para socializarmos nas outras instituições. Em seguida, foram destacadas outras instituições na qual poucos anos depois 

de nascimento, participamos. A primeira é a escola, onde ampliamos nosso aprendizado e nos relacionamos com outros 

sujeitos da mesma idade, em contraponto, participamos também de instituições religiosas que contribuem para nosso 

desenvolvimento.  Essas instituições são importantes por incluir os sujeitos nos grupos sociais, se identificar 

socialmente, alavancar o processo de aculturação ou aquisição de cultura, dentre outros que possam contribuir para a 

socialização e educação. 

Para finalizar, foi utilizada a dinâmica do “Sonho na Bexiga” (Imagem 2). O objetivo dessa dinâmica foi provocar 

nos alunos a terem relações mais saudáveis e respeitosas sem que precisem usar de artifícios e maneiras negativas para 

se sobressaírem nas situações corriqueiras. Primeiro abordou-se que todos têm sonhos, assim como objetivos na vida; 

nesse sentindo, os adolescentes escreveram, na bexiga cheia, a resposta de uma pergunta bastante simples: “O que você 

que ser quando crescer?”, que pressupõe o qual profissão eles pretendem ter futuramente. Após todos terem escrito, é 

informado que todos estão agora em um‘jogo’sem regras. O objetivo neste momento foi estourar as bexigas dos colegas 

e tentar permanecer com a sua cheia. Através dessa dinâmica procurou-se deixar transparente a eles que não podemos 

viver em lugares onde não há regras e que devemos respeita-las para que não haja anomia e consequentemente a perda 

da moral, acarretando na vulnerabilidade e fragilidade dos grupos no qual participambem como das instituições e das 

relações sociais. 

 

Considerações finais 

 

A partir da extensão é possível transmitir e adquirir conhecimento, se aprofundar e conhecer novas dimensões 

sociais e frisar o lado humano, através do compartilhamento e solidariedade. Os acadêmicos, por meio do Unimontes 

Solidária, têm a oportunidade de aplicar na prática, de forma diversificada, a teoria adquirida na academia, acrescendo à 

experiência vivida.  



 

Nesse sentindo, podemos frisar que a atividade proposta pelos acadêmicos de Ciências Sociais, buscou repassar 

ensinamentos aos adolescentes sobre questões na qual estão imersos, funcionando como forma de reflexão e estender os 

aprendizados adquiridos na família e escola. 

O objetivo da atividade proposta foi atingido, já que foi aplicada como o planejado, tendo como apoio e 

compreensão do público alvo. Entendemos que é uma atividade que procura provocar reflexão e pensar no coletivo. É 

indispensável que os adolescentes tenham o conhecimento de que são parte de um sistema no qual precisam 

desenvolver sua cidadania, reconhecer seus direitos, deveres e conscientizar os demais, visto que os mesmos estão em 

uma fase de amadurecimento corporal e intelectual. 
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Figura 1.Dinâmica “Teia de Relações” 

 

 
 

 

Figura 2. Aplicação da dinâmica “Sonho na Bexiga” 

 

 


