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Introdução: O presente estudo está sendo realizado como Trabalho de Conclusão de
Curso da graduação em Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
(UNILESTE), no período de fevereiro a dezembro de 2017. Esta pesquisa se pauta no
referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica e Educação, que tem apontado para
uma invisibilidade juvenil na escola, assim como o protagonismo reduzido desse
público, na medida em que não são escutados em suas demandas e não participam da
construção das práticas escolares a eles destinadas. Objetivo: Assim, objetiva-se
possibilitar aos adolescentes se reconhecerem enquanto sujeitos de direitos a partir de
ações de protagonismo na escola, através da metodologia de pesquisa-ação, que enfoca
a relação entre investigação e ação no contexto específico, visando à transformação
social. Metodologia: Os participantes são um grupo de 15 adolescentes do Ensino
Médio, 12 professores das turmas envolvidas, 1 diretor, 1 vice-diretor e 2 pedagogos
de uma escola pública de Ipatinga. Os adolescentes participaram de encontros de grupo
focal, oficinas emancipatórias e seminário central, concebidos enquanto instrumentos
oportunos para o processo de construção coletiva. Tem-se como referência as
potencialidades do próprio grupo, sendo que as contribuições poderão ser apropriadas
pelos envolvidos em seu cotidiano. A equipe escolar participou de entrevistas
semiestruturadas individuais, as quais visaram compreender quais práticas estão sendo
desenvolvidas para promover o protagonismo juvenil no espaço escolar. Resultados:
Considera-se uma real escuta dos participantes, em uma perspectiva que os
compreenda enquanto autores legítimos de suas histórias, considerando o papel
fundamental do Estado e de espaços públicos, tais como a escola, em assegurar a
garantia de direitos. Para finalizar, haverá a divulgação dos resultados alcançados à
comunidade escolar, através de uma apresentação em forma oral ou escrita/gráfica, em
conjunto entre adolescentes, pesquisadoras e equipe profissional, como forma de se
apropriar das discussões realizadas e fomentar projetos que possibilitem a continuidade
da proposta. Os dados serão analisados através da técnica de Análise de Conteúdo.
Ressalta-se que tal estudo se propõe a pesquisar com os adolescentes, em uma
perspectiva ativa que os considera coautores; além de tomar como princípios
norteadores para o presente trabalho, os preceitos legais estabelecidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), o qual afirma a proteção integral e o reconhecimento
de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Este estudo está sendo
norteado pelos cuidados éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012, assim como
pela Resolução 510/2016, ambas do Conselho Nacional de Saúde. Conclusão: Ao final
da pesquisa, será possível proporcionar espaço aos adolescentes para se reconhecerem
enquanto sujeitos de direitos, através das ações de protagonismo, desenvolvidas na
escola. Além disso, os participantes poderão refletir sobre o tema, discutir e
compartilhar seus sentimentos, experiências e construir novas ações em conjunto ao
espaço escolar.
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