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Introdução: O presente trabalho constitui-se de um estudo sobre o protagonismo
juvenil de seus alunos da Educação Básica. Para tanto, busca melhor entender como se
desenvolve as inter-relações entre alunos/as e professores. Investiga também, o papel
dos/as professores/as no processo e desenvolvimento da autonomia de seus alunos,
assim como a mediação dos professores/as por meio de suas práticas pedagógicas e
educativas desenvolvidas no cotidiano escolar. A pesquisa em andamento,
caracteriza-se como estudo de caso, em uma escola pública municipal de Timóteo.
Objetivo: A pesquisa tem como  principal objetivo  investigar   e identificar por meio
da análise  das relações interpessoais e das práticas pedagógicas  o papel    dos  
professores e professoras  como  mediadores   do protagonismo de seus alunos e
alunas. Metodologia: É uma pesquisa de cunho qualitativo e caracteriza-se pela
combinação particular entre teoria e dados empíricos. Trara-se de um tipo de pesquisa
com uma abordagem cientifica para a solução de problemas, buscando concreta e
efetiva participação coletiva e transformação da realidade analisada,
BRANDÃO(2007). Seus participantes são alunos/as do ensino fundamental da
educação básica de uma escola pública do município de Timóteo, através deles são
realizadas atividades relacionadas ao tema e entrevistas como análise para pesquisa.   
 Resultados: A pesquisa em andamento, trás como resultados a constatação de que
muitos professores/as tem enfatizado em sua prática pedagogica a preocupação com as
matrizes curriculares em detrimento da valorização do protagonismo de seus alunos.
Associada em outros aspectos esta posição contribui para o crescimento de problemas
na escola: preconceitos, discriminação e violência tem mostrado que os/as alunos/as
não têm  sido formados para a aceitação e respeito mútuos e para viverem o seu papel
como protagonista de sua história.

 Conclusão: Assim como são importantes, os conteúdos presentes nas matrizes
curriculares é fundamental desenvolver neles uma educação que estimule sua formação
para a aprendizagem e para seu protagonismo. Para isso, o papel do/a professor/a   é
essencial ao trabalhar tudo aquilo que seus alunos necessitam.

Palavras-chave: Cotidiano escolar. Protagonismo estudantil. Prática pedagógica . 

Agências de fomento: FAPEMIG

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


