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Introdução: Este trabalho apresenta o resultado parcial do Projeto de extensão
“Cidadania em Ação: Protagonismo Estudantil”, com professores e alunos dos cursos
de Pedagogia, Psicologia, Direito e Comunicação Social. Durante o primeiro semestre
de 2016, foram realizadas oficinas com adolescentes de 13  a 17 anos na entidade
Cidade dos Meninos, Coronel Fabriciano.  Objetivo: Contribuir na busca da melhor
compreensão e resolução de desafios e necessidades percebidas das questões
vivenciadas no ambiente escolar e extraescolar; 
Auxiliar na formação desses atores sociais, que deve ser ampla e não apenas limitada
aos aspectos intelectuais e cognitivos.

 Metodologia: Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da consciência
cidadã, do pensamento analítico e reflexivo dos participantes, as oficinas  tomaram
como referência seis temas geradores (Cultura  e  Identidade Nacional;  Cidadania,
Dignidade e Direitos Humanos;  Cultura de  paz; Desafios  da  Atualidade;
Sustentabilidade) que são atravessados pelos temas transversais  ( pluralidade cultural,
ética, orientação sexual, meio ambiente, história local ). Trabalhar tais temas foi
importante por trazerem questões do cotidiano vividas pelos participantes, não
trabalhados em profundidade nas salas de aula.  Resultados: Durante a realização das
oficinas foi percebida uma resistência dos alunos em relação à escola e que parte dela
estava no fato dela não os enxergar como protagonistas de sua própria história. Ainda,
os conteúdos trabalhados, muitas vezes, são descontextualizados da realidade por eles
vivida. Nesse sentido, o ambiente educacional perde seu valor, haja vista os alunos não
perceberem o papel da escola em seu futuro. Atrelado a isso, estava a falta para muitos,
de expectativa em relação ao próprio futuro. Muitos vinham de famílias pobres e de
um ambiente com alto índice de vulnerabilidade social.
Como graduandas do Curso de Pedagogia e estagiárias do projeto, a participação
contribuiu para o aprendizado de todo o processo que envolve o contato com as
escolas, as demandas apresentadas pelos alunos, suas carências e potencialidades.
Conclusão: Sendo assim esse projeto contribuiu para o despertar de nossa percepção
quanto à responsabilidade que temos como cidadãs e futuras professoras de
engajarmos na luta por uma sociedade e um sistema educacional melhor.
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