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Introdução: A produção analisa resultado do projeto de extensão com interface na
pesquisa realizado em escolas públicas da Educação Básica dos municípios  da região
metropolitana do Vale do Aço/MG, realizada entre 2015 e 2017 sobre o protagonismo
estudantil. A proposta do trabalho foi de trazer à tona as experiências vividas,
evidenciando os desafios, obstáculos e resultados da pesquisa. Utilizou como
metodologia oficinas pedagógicas como atividades extensionistas nos espaços
escolares e, em paralelo, pesquisas desenvolvidas com alunos  e  as práticas educativas
nas escolas em questão. Objetivo: •	Investigar através da realização das oficinas, da
observação e demais atividades propostas, como os temas relativos aos direitos
humanos,  diversidade, cidadania, valores são  entendidos e apropriados pelos/as
alunos/as e como suas vivências  relacionadas aos temas  trazidas para a escola,têm
sido exploradas por meio de práticas educativas Metodologia: Oficinas pedagógicas
realizadas semanalmente com alunos das escolas  públicas de educação básica de três 
municípios  da região metropolitana do Vale do Aço/MG,  concomitante às análises
realizadas pelos alunos/as monitores/as aplicadores das oficinas. Observação direta
acompanhada da reflexão teórica, análise e sistematizações provenientes das anotações
sistemáticas e plicação de questionários aos alunos/as participantes das oficinas e
professores dos alunos.  Resultados: Tanto as oficinas pedagógicas realizadas ao longo
de dois anos  nas diferentes escolas, como  os dados coletados e as atividades de
observação evidenciaram que em sua grande maioria, os/as alunos/as não se percebem
protagonistas  de suas histórias nos espaços escolares que frequentam, do mesmo 
modo que as práticas educativas percebidas não  incentivam o exercício da cidadania
no ambiente escolar e tampouco o protagonismo estudantil. Percebe se um hiato entre
as produções sobre práticas educativas democráticas na realidade escolar e sua
realidade cotidiana.  A teoria da emancipação das camadas populares defendida nas
produções acadêmicas resultantes de estudos e pesquisas, torna-se vazia e estéril diante
de  uma educação para a submissão,  que nega  o protagonismo  e  direitos dos alunos,
que desenvolvem aversão pela escola que não os incentiva e não trabalha a partir  de
sua realidade. Conclusão: Práticas educativas democráticas que estimulem a cidadania
e garantam o protagonismo estudantil são ainda o grande desafio da educação.
Entretanto, o silêncio e a omissão diante dessa realidade reforçam e fortalecem o grave
quadro de injustiça e desigualdade sociais existentes para a grande parcela da
sociedade brasileira. 
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