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Introdução: A reflexão colocada neste trabalho é realizada a partir da vivencia obtida no 
projeto de extensão “Usina de Sonhos com Realidade”. Projeto de extensão universitária que 
visa criar um canal de comunicação entre a comunidade universitária e a população da Vila 
Prudenciana (Assis - SP) objetivando desfazer uma pré-concepção enclausurante de 
subjetividades marcadas pela desigualdade social e cultural. Outra proposta do projeto é 
instrumentalizar os cidadãos e ampliar seus conhecimentos em diversas áreas e, 
consequentemente, criar possibilidades para que possam habitar novos lugares - sociais, 
econômicos, culturais e subjetivos. Atualmente a realização do projeto se dá com reuniões 
quinzenais (sábados alternados) em que os estagiários vão à comunidade e promovem oficinas 
de contos infantis, trabalhos manuais (dobraduras, pintura, modelagem de massinhas e criação 
de brinquedos), práticas esportivas, jogos diversos, gincanas, teatro e fantoches para crianças 
e adolescentes, abertas também a toda à comunidade.  Objetivos: O presente texto se propõe 
explanar sobre a relevância da extensão universitária na formação acadêmica, mais 
especificamente da importância que o projeto “Usina de Sonhos com Realidade” tem para a 
experiência dos alunos de graduação e as contribuições para a formação acadêmica.  
Métodos: Para pensar a prática do projeto foi imprensidivel que os alunos participantes 
discutissem e problematizassem suas experiências dentro do mesmo, realizando 
posteriormente uma confrontação entre as vivencias e o conteúdo teórico aprendido na sala 
aula, tais discussões coerentemente amparadas na orientação do coordenador do projeto 
possibilitam um aprendizado diferenciado que reflete diretamente na própria realização na 
extensão universitária e na formação dos graduandos.  Resultados: A partir das discussões e 
reflexões realizadas durante os mais de dois anos de existência do projeto foi possível 
constatar a relevância que o projeto assume na formação dos alunos o que está relacionado 
com algumas características do projeto em especial pelo seu caráter plural - aberto a todos os 
cursos do Campus de Assis - e da antecipação da práxis dado que permite a participação dos 
alunos de diferentes anos. E em conseqüência disto dá-se aos alunos a possibilidade de trocas 
de experiências e saberes que refletem em trabalhos apresentados em eventos científicos e 
iniciação cientifica.


