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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de pesquisa e extensão realizado por 

alunos do curso de Pedagogia da FEA - Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil. O 

mesmo iniciou-se com investigações sobre a relação entre professores e alunos do Ensino 

Fundamental I a fim de constatar se tal relação está oportunizando o desenvolvimento da 

autonomia, ou se está provocando atitudes heterônomas nos mesmos. A decisão de pesquisar tal 

tema teve como origem estudos realizados sobre a obra de Piaget (1932), que estabelece o 

desenvolvimento da autonomia como a principal finalidade da educação. Através da aplicação de 

questionários direcionados a professores e de entrevistas realizadas com alunos, buscou-se 

respostas que pudessem comprovar a suspeita de que, em inúmeros casos de fracasso escolar, os 

motivos estão diretamente associados à maneira como as crianças são acolhidas e respeitadas por 

seus educadores. Investigar e compreender como esta relação ocorre oportunizou que os estudantes 

do curso de Pedagogia da FEA organizassem, junto às escolas participantes da pesquisa, um projeto 

de estudos em parceria com os educadores de tais instituições sobre os conceitos de autonomia e 
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heteronomia. Tal proposta concretizou a intenção de estreitar o relacionamento entre a universidade 

e a comunidade, buscando, ambas, unir teoria e prática e ampliar seus horizontes de conhecimento 

em busca de melhorias na educação. Este trabalho se torna relevante no sentido de apresentar uma 

proposta de atuação teórico-prática de futuros pedagogos, que frequentam a faculdade no período 

noturno e trabalham durante o dia, realidade que dificulta sua aproximação com os locais de estágio 

supervisionado onde, verdadeiramente, viveriam a realidade da profissão escolhida.  

 

 

Abstract  
This work aims to present a study of research and outreach performed by students of 

Pedagogy of FEA - Araçatuba Educational Foundation, São Paulo / Brazil. The study began with 

investigations into the relationship between teachers and students from elementary school to see if 

this relationship is providing opportunities to develop autonomy, or is causing heteronomous 

attitudes in them. The decision to investigate this issue originated from studies on the work of 

Piaget (1932), establishing the development of autonomy as the main purpose of education. By 

applying questionnaires addressed to teachers and interviews with students, we sought answers that 

could confirm the suspicion that, in numerous cases of school failure, the reasons are directly 

related to how children are welcomed and respected for their educators. Investigate and understand 

how this relationship made it possible for the students of Pedagogy of FEA to organize together 

with the schools participating in the research, a project of study in partnership with educators from 

such institutions on the concepts of autonomy and heteronomy. This proposal materialized the 

intention of strengthening the relationship between the university and the community, seeking both 

to unite theory and practice and broaden their horizon of knowledge in search of a better education. 

This work is relevant in order to present a proposal for theoretical and practical performance of 

future educators, who attend college during at night and work during the day, a reality that 

complicates their approach with supervised sites where they would truly live the reality of their 

chosen profession. 

 

 

 

 

Autonomia: o principal objetivo do processo educacional 
O estabelecimento do desenvolvimento da autonomia como o principal objetivo a ser 

atingido pela educação é possível de ser compreendido ao entrarmos em contato com o pensamento 

de Piaget e com as argumentações de sua aluna e seguidora, Constance Kamii.  
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Para compreendermos a importância da autonomia na vida de um indivíduo precisamos 

compreender, primeiramente, o conceito de heteronomia e suas consequências. Ser heterônomo 

significa ser governado pelo pensamento de outra pessoa, ou seja, não ter opinião e pensamentos 

próprios. Qualquer decisão a ser tomada pelo indivíduo dependerá de uma possível punição ou 

recompensa a ser recebida frente à ação deseja realizar. Diante dessa dependência, o que temos são 

seres que não aprender a tomas decisões sozinhos e não aprendem a reconhecer o verdadeiro valor 

e importância de suas decisões.  

 
“Piaget (1948) disse que são raros os adultos verdadeiramente morais. Esta observação 

pode ser facilmente confirmada em nossa vida diária. Os jornais estão cheios de histórias sobre 
corrupção no governo e sobre roubos, assaltos e assassinatos.” (Kamii, 1992: 106) 

 

No campo de educação, por exemplo, um aluno heterônomo sempre irá estudar, fazer tarefas 

e obter notas mediante algum tipo de recompensa, sendo elas notas, pontos, elogios ou a garantia 

de prosseguir com os estudos no ano seguinte.  

Pode parecer normal que ele pense assim, mas, certamente ele não aprenderá a verdadeira 

importância do ato de estudar e, só o fará mediante recompensas imediatas, ou por medo de ser 

punido pelos professores ou pela família.  

Um aluno autônomo, que pensa e age por livre decisão, sem influência de castigos ou 

premiações, certamente terá a possibilidade de tornar-se uma pessoa crítica e reflexiva, capaz de 

tomar decisões que respeitem a ele a aos outros na mesma medida. Pessoas autônomas são aquelas 

capazes de decidir entre o que há de melhor a ser feito diante de qualquer situação, mediante 

análise lógica dos fatos, visando o bem estar comum. Ele não estuda para agradar aos outros, para 

receber recompensa ou para não ser castigado. Ele o faz porque aprendeu que isso é importante e 

necessário, independentemente do que os outros façam, prometam ou pensem sobre sua atitude. 

“De acordo com Piaget, as crianças não adquirem valores morais por internalizá-los ou 

absorvê-los de fora, mas por construí-los interiormente, através da interação com o meio 

ambiente.” (Kamii, 1992: 112) 

Diante disso, a educação precisa refletir sobre como tornar pessoas realmente autônomas. A 

educação familiar, neste caso, também é de fundamental importância, porém, analisemos 

particularmente a parte que cabe aos educadores da educação regular no que diz respeito a este 

assunto. 

Como poderiam os educadores contribuir com o desenvolvimento da autonomia de seus 

alunos? Quais atitudes deveriam ser utilizadas e quais deveriam se evitadas no interior das escolas, 

principalmente no interior das salas de aula, onde há um maior estreitamente das relações entre 

professores e alunos? 
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Estes foram os questionamentos que deram início ao trabalho de pesquisa que aqui se 

apresenta e que foi motivado pelo confronto entre os estudos realizados sobre o tema e as 

observações in loco durante as aulas de estágio. 

Desde o início foi possível observar que o desenvolvimento da autonomia pelas crianças 

estava comprometido, uma vez que os educadores utilizavam de ameaças e punições para 

conseguirem a disciplina dos alunos em sala de aula e nos demais espaços da escola. Expressões 

como: - Se você não fizer a tarefa eu não vou mais gostar de você!; - Se você não ficar quieto vou 

mandá-lo para a diretoria!; - Quem trouxer o trabalho amanhã receberá um ponto pela dedicação 

demonstrada!; - Se vocês não fizerem silêncio vou organizar uma prova bem difícil!; - Se vocês 

não terminarem esta atividade logo, não irão para a aula de educação física!; - Vocês estão de 

castigo e não terão aula de informática!; - Se você fizer a atividade, aí eu vou gostar de você! 

reforçam a heteronomia e impedem o desenvolvimento da autonomia nas crianças. Mas, como 

conscientizar os educadores das consequências dos seus atos? Eles teriam conhecimento sobre os 

conceitos de autonomia e heteronomia? Teriam, em algum momento de sua formação pedagógica, 

estudado sobre o assunto? O que poderia ser feito para que tal consciência fosse desenvolvida e, 

assim, pudesse modificar a realidade do relacionamento entre alunos e educadores, observados no 

interior das escolas? 

Mediante tais questionamentos, surgiu a ideia de aproximar os estudantes do curso de 

Pedagogia da FEA – Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil, da realidade por eles 

vivenciada nas escolas de Educação Básica, na tentativa de auxiliar, de alguma maneira, na 

formação continuada dos professores já atuantes e no cotidiano da escola, de forma geral.   

As ações realizadas pelas alunas e pela professora orientadora de estágio tiveram como base 

os resultados da pesquisa realizada, a qual será apresentada, parcialmente, neste artigo. 

 

 

A atuação de futuras pedagogas em escolas públicas: a interação entre aprendentes e 

ensinantes 
A relação entre professores atuantes e estagiários dos cursos de Pedagogia há muito é alvo de 

estudos e pesquisas. Diversas críticas são feitas por estudiosos com relação ao fato das 

universidades se fecharem em torno de suas produções teóricas, esquecendo-se da importante 

função de atuar na sociedade em busca de modificações significativas na realidade educacional que 

se apresenta. (Pioker-Hara; Fath; Bonardo, En.: Guridi; Pioker-Hara, 2013: 40) 

Tais reflexões são relevantes no sentido de fazer com que as instituições de nível superior 

cumpram com o que se é esperado delas, ou seja, que devolvam para a sociedade bons resultados 

de pesquisas, mediante o desenvolvimento de trabalhos que possam contribuir para o 

desenvolvimento da educação. 
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De acordo com as autoras acima citadas, “Existem diferentes formas de trazer o professor da 

escola à universidade ou de levar a universidade ao professor.” (ibidem) 

Tal afirmação provoca nos envolvidos, principalmente nos que atuam nas universidades, 

reflexões mais contundentes sobre o seu papel na sociedade, o que os levam a criar alternativas de 

integração entre pedagogos atuantes e futuros pedagogos, na busca por novas aprendizagens para 

ambos. Sobre isso, Pioker-Hara, Fath e Bonardo argumentam que: 

 

“Segundo Foerste, o estabelecimento de parcerias escola-universidade tanto pode partir 
de uma iniciativa oficial como da resposta à demanda pelo fortalecimento da formação de 
professores, ou ainda de um esforço conjunto e espontâneo entre universidade e escola para a 
construção de um trabalho integrado e colaborativo.” (En.: Guridi; Pioker-Hara, 2013: 41) 

 
Neste caso, foi um esforço conjunto e espontâneo entre alunas do curso de Pedagogia e 

pedagogas atuantes que permitiu o encontro entre aprendentes e ensinantes, oportunizando que os 

papéis fossem invertidos, ou seja, aquelas que frequentam os estágios para aprender, de repente, 

voltam à escola para ensinar, oferecendo um trabalho que possa enriquecer o processo de formação 

continuada dos educadores que já atuam. 

Este fato nos remete ao pensamento de Pimentel (1999: 44): “O conhecimento construído 

excede, de muito, as fronteiras artificiais das disciplinas específicas.”, por isso, há que se incentivar 

a formação e a atuação de futuros educadores para além dos limites físicos da universidade, pois 

“Os alunos que vivem esse processo são capazes de fazer sínteses coletivas e provisórias, 

articulando pesquisa e ensino.” (ibidem: 45) 

Observar, compreender e atuar na realidade escolar é o que se espera dos futuros pedagogos, 

pois, assim como Melo (En.: Silva; Miranda, 2008: 100):  

 
“Entendemos que a prática de ensino e o estágio curricular na formação dos professores 

devam envolver os processos de observação, reflexão crítica sobre a realidade (escola-campo 
de estágio) e organização de ações que visem à intervenção nessa realidade.” 

 

Ensinar e aprender são situações que se entrelaçam e se complementam no longo e 

interminável processo de formação de um educador. Essas buscas constantes são inerentes à sua 

profissão e é justamente isso que a torna tão fascinante, ou seja, a possibilidade de sempre 

descobrir algo melhor, mais adequado e prazeroso no campo educacional. 

 

 

Os resultados da pesquisa: motivadores para uma aproximação entre professoras e 

estagiárias 
A compreensão dos conceitos de autonomia e heteronomia e suas consequências para o 

desenvolvimento dos indivíduos foi o que motivou as alunas do curso de Pedagogia da FAC-FEA a 
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uma observação mais profunda da realidade escolar. Para tanto, optou pela realização de uma 

pesquisa de campo, classificada como quantitativo-descritiva, mediante estudos de verificação de 

hipóteses, que, segundo Tripodi et alli (1975: 42-71): “[...] são aqueles estudos quantitativos-

descritivos que contém, em seu projeto de pesquisa, hipóteses explícitas que devem ser 

verificadas.” (apud Marconi; Lakatos, 2011: 70) 

A pesquisa foi realizada em três EMEBs – Escolas Municipais de Educação Básica, no 

segmento de Ensino Fundamental I, do Sistema Municipal de Ensino de Araçatuba, Estado de São 

Paulo/Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram 25 professoras e 25 alunos, estes com idade de 6 a 10 

anos. Para as professoras foram aplicados questionários, com perguntas abertas e fechadas e, com 

os alunos, foram realizadas entrevistas de tipo despadronizada ou não estruturada, dentro da 

modalidade entrevista focalizada. (Marconi; Lakatos, 2011: 82: 89-91) 

Em razão da pesquisa estar em andamento, serão apresentados dados parciais da 

investigação, mas que foram suficientes para indicar a necessidade de um trabalho de extensão da 

faculdade junto às escolas investigadas. 

Mediante a análise das respostas parciais obtidas nos questionários, foi possível constatar a 

seguinte realidade: os professores apresentam um deturpado conceito de autonomia, não fazem 

relação entre a maneira de se relacionar com os alunos e o comprometimento do desenvolvimento 

da autonomia nos mesmos, desconhecem o conceito de heteronomia e suas consequências e 

distribuem prêmios, como presentes, pontos positivos e notas, ou punições e castigos como forma 

de controle da classe. As consequências desta realidade podem ser comprovadas com a análise das 

respostas das crianças, quando entrevistadas. Segundo elas, as professoras impõem regras de 

comportamento, ficam irritadas quando as mesmas são violadas e utilizam gritos, ameaças ou 

punições para a classe, como por exemplo, ficar sem aula de informática ou educação física. A 

maioria precisa pedir permissão para ir ao banheiro, para falar, para levanta-se do lugar, dentre 

outras ações, ou seja, não há um mecanismo que oportunize o aumento progressivo da capacidade 

de autonomia das crianças. 

Motivadas por essas informações, as alunas do curso de Pedagogia da FEA – Fundação 

Educacional Araçatuba, organizaram uma reunião de estudos junto ao corpo docente de uma das 

escolas investigadas. Para tanto, utilizaram um documento escrito por Constance Kamii (1992: 

103) que confirma o desenvolvimento da autonomia como a principal finalidade do processo 

educativo. Este encontro, o primeiro de outros que ocorrerão nas demais escolas investigadas, 

permitiu que os conhecimentos construídos pelas alunas no curso de Pedagogia fossem 

compartilhados com professoras atuantes e, assim, as fizessem ampliar seus conhecimentos. 

Através da realização deste trabalho, também foi possível constatar que a troca de experiências 

entre ensinantes e aprendentes pode ser invertida, ou seja, ora são as alunas da Pedagogia que 
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aprendem com as professoras atuantes nos momentos de estágio obrigatório, ora são estas que 

aprendem com as futuras pedagogas, ainda em processo de formação acadêmica.  

As próximas etapas do trabalho ocorrerão mediante a realização de novas reuniões de 

formação com as escolas investigadas e também mediante observação e análise de possíveis e 

necessárias mudanças no relacionamento entre professoras e alunos, no que se refere ao 

desenvolvimento da autonomia nos mesmos. Espera-se que, dotadas de maior conhecimento sobre 

a importância da autonomia e os perigos da heteronomia para o desenvolvimento das crianças, as 

professoras possam melhorar as relações com os alunos no cotidiano escolar, de forma a torná-los 

verdadeiramente autônomos, moral e intelectualmente. 

 

 

Conclusões 
A busca por um trabalho que integre ensino, pesquisa e extensão é, sem dúvida, um desafio a 

ser superado. Esta situação é agravada quando a realidade apresenta estudantes de Pedagogia que 

necessitam trabalhar o dia todo nas mais diversas atividades e cursar a faculdade no período 

noturno. Porém, diante da experiência apresentada, mesmo que de forma parcial, fica comprovado 

que é possível construir espaços de integração entre os que aprendem e os que geralmente ensinam, 

oportunizando a troca de papéis e, consequentemente, o crescimento intelectual de todos. 

Aproximar os trabalhos da faculdade com a realidade cotidiana das escolas é, sem dúvida, a 

principal função dos cursos de formação de professores que pretendem oportunizar o desabrochar 

de educadores críticos, reflexivos, inconformados com a realidade que se apresenta e capazes de 

propor alternativas de melhorias na educação.  

Através deste trabalho, desenvolvido com alunos do curso de Pedagogia da FEAC/FEA – 

Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil, foi possível perceber a dificuldade que os 

professores apresentam em desenvolver a autonomia nos alunos. O relacionamento entre ambos 

está muito mais baseado em atitudes de autoritarismo, ameaças e promessas de premiação do que 

em atitudes que oportunizam a compreensão e o aprendizado da tomada de decisões autônomas. As 

respostas obtidas mediante a aplicação dos questionários, direcionados aos professores, 

oportunizaram o retorno de respostas que comprovaram a suspeita de que, em inúmeros casos de 

fracasso escolar, os motivos estão diretamente associados à maneira como as crianças são acolhidas 

e respeitadas por seus educadores, ou, neste caso, estão associados à maneira como as crianças são 

desvalorizadas, humilhadas e desacreditadas por seus mestres, que, por desconhecerem o real 

significado dos conceitos de autonomia e heteronomia, também desconhecem as sérias 

consequências de seus atos. Prometer premiações se os alunos atingirem os objetivos desejados ou 

prometer punição, caso os alunos não os atinjam, são atitudes que, infelizmente, estão presentes no 
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cotidiano das escolas, impedindo que os alunos aprendam que o conhecimento é importante por si 

mesmo, não necessitando de qualquer tipo de coação para que seja conquistado pelos discentes.  

Diante de tal realidade observada, confirmou-se a importância e a necessidade de se 

continuar realizando um trabalho de parceria entre a faculdade e as escolas de Educação Básica, no 

sentido de estudarem e refletirem, juntas, temas de elevada importância tanto para quem já ensina, 

como para quem, um dia, pretende ensinar. Elevar a qualidade do ensino, oportunizando o 

desenvolvimento de atitudes autônomas é a principal finalidade da educação e um grande desafio a 

ser vencido. Tal superação está diretamente relacionada com a formação de novos educadores e 

com a formação continuada dos educadores que já atuam, por isso a enorme importância de um 

trabalho de parceria e troca de experiências entre aprendentes e ensinantes. 

 

 

Referencias 
Pioker-Hara, Fabiana C.; Fath, Elen C.; Bonardo, Josely C. (2013). Uma aproximação univeridade-

escola. En Verônica Marcela Guridi; Fabiana Curtopassi Pioker-Hara (Organizadoras), 

Experiências de ensino nos estágios obrigatórios (pp.39-48). Campinas, Brasil: Alínea. 

Kamii, Constance (1992). A criança e o número. Campinas: Editora Papirus. 

Marconi, Marina de A.; Lakatos, Eva Maria (2011). Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas. 

Melo, Geovana Ferreira (2008). Estágio na formação inicial de professores: aguçando o olhar, 

desenvolvendo a escuta sensível. Em Lázara Cristina da Silva; Maria Irene Miranda 

(Organizadoras). Estágio supervisionado e prática de ensino: desafios e possibilidades (pp. 85-114. 

Araraquara, Brasil: Junqueira&Marin. 

Piaget, Jean (1977). O Julgamento Moral na Criança. São Paulo: Editora Mestre Jou 

Pimentel, Maria da Glória (1999). O professor em construção. 5. ed. Campinas: Papirus. 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise do curso de Pedagogia a partir dos sentidos de Estágio Supervisionado e 

Didática inscritos nas produções do “Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino” 
 


