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RESUMO 

Esse trabalho de pesquisa tem como proposta evidenciar como o Trabalho Pessoal 

(TP), enquanto modalidade didática, contribui para o desenvolvimento da autonomia 

dentro do ambiente escolar, além de refletir, analisar e perceber como professores e 

alunos entendem e executam este momento da rotina escolar que privilegia a 

escolha do aluno.  

INTRODUÇÃO 

Acreditamos que por meio das múltiplas relações que os alunos 

estabelecem entre as áreas do conhecimento que se constrói a aprendizagem 

significativa. Sendo assim, o favorecimento de diferentes situações de ensino e 

aprendizagem possibilita aos alunos uma melhor compreensão do mundo, uma vez 

que favorece o diálogo entre uma diversidade de sujeitos, produções e linguagens. 

Uma das modalidades que favorece essa dinâmica é o Trabalho Pessoal (TP), 

constituído como uma atividade contemporânea adotada por algumas escolas, entre 

elas a que estamos observando, tem como proposta possibilitar situações de 

interação com o conhecimento, por meio de diferentes formas de produções que 

contemplam as mais variadas linguagens, a partir da escolha do aluno, ou seja, é o 

aluno que escolhe a atividade que quer fazer, com o apoio do professor.  

OBJETIVOS 

Esperamos que ao final, os objetivos deste trabalho que são evidenciar 

como o Trabalho Pessoal (TP), contribui para o desenvolvimento da autonomia 

dentro do ambiente escolar e como professores e alunos entendem e executam este 

momento da rotina escolar, sejam contemplados. 

METODOLOGIA 

Com estes objetivos, realizaremos uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, que segundo Oliveira (2010) se constitui em: 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo 
uma tentativa de se explicar em profundidade o 
significado e as características do resultado das 
informações obtidas através de entrevistas ou questões 
abertas, sem a mensuração quantitativa de características 
ou comportamento (p. 59).  

 



Esta pesquisa está sendo realizada numa escola particular da cidade 

de São Paulo, localizada na zona sul, na qual analisamos as interações entre alunos 

e professores do 5º ano do Ensino Fundamental I. 

Para isto, utilizamos como subsídios para a coleta de dados os 

seguintes instrumentos, a começar pela observação participante a qual se realiza:  

Por meio do contato direto entre pesquisador e 
fenômeno de observação, ou seja, existe uma relação 
direta com as pessoas, onde o acompanhamento ocorre 
em situações informais ou formais por meio de 
questionamentos sobre o significado de suas ações e 
um diálogo constante (OLIVEIRA, 2010, p. 80-81). 
 

Bem como entrevistas semiestruturadas que, conforme Máximo-

Esteves (2008), se trata de um conjunto de questões colocadas aos pesquisados 

que possibilitam respostas amplas.  

Os dados coletados estão sendo registrados em um Diário de Campo, 

que se constituir como “coletâneas de registros descritivos sobre o que ocorre nas 

aulas, sob notas de campo, de observações estruturadas e registros de incidentes 

críticos” (MÁXIMO-ESTEVES, 2008, p. 89-90). 

DESENVOLVIMENTO 

Para a fundamentação teórica, utilizaremos como referência os 

autores do campo da psicologia que discutem os conceitos de autonomia e juízo 

moral, e os autores da educação, que discutem os conceitos de autoridade e 

intervenções docentes na construção da autonomia.  

Como Carvalho (1999), que define a autonomia como a capacidade 

que o indivíduo possui em orientar sua conduta de acordo com regras e leis que são 

impostas por ele mesmo a partir de sua própria vontade. 

Aquino (1999) completa a discussão ao propor que a autoridade dos 

professores só é reconhecida, quando os propósitos da relação professor/aluno 

estão claros, bem como as atribuições de cada parte; de acordo com este autor, os 

hábitos e regras de convivência devem sempre estar explícitos e ser respeitado por 

ambos. 

De acordo com França (1999) a educação não é simplesmente 

educar para a vida, mas sim o processo de aceitação do “novo” que nasce com as 

crianças e do “velho” que a educação traz necessariamente na sua essência. Para 

nós professores que vivemos diariamente o ambiente escolar fica claro a percepção 



de que para conquistar à autonomia a criança precisa ter a oportunidade de tomar 

pequenas decisões no seu cotidiano. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a proposta de analisar os dados coletados nesta pesquisa 

elencamos as seguintes categorias de análise: 

 As intervenções docentes durante o Trabalho Pessoal que 

favorecem a aquisição de autonomia; 

 Expectativas, compromissos e clareza dos alunos durante 

o Trabalho Pessoal.  

Analisando as cenas coletadas até agora ficou claro que o Trabalho 

Pessoal é encarado pelos professores como um momento em que o aluno tem o 

suporte necessário (regras e deveres) para que exercite a liberdade de escolha e 

para se conscientizar do que pode fazer sozinho, do que precisa de ajuda, e como e 

em que momento irá pedir esta ajuda. 

FONTES CONSULTADAS 

AQUINO, J. G. (org.). Autoridade e autonomia na escola: alternativas teóricas e 
práticas. São Paulo: Summus Editorial, 1999. 
 
CARVALHO, J. S. F. Autonomia e autoridade no construtivismo: uma crítica ás 
concepções de Piaget. In: AQUINO, J. G. (Org.). Autoridade e autonomia na 
escola. São Paulo: Summus, 1999, p. 49 – 70. 
 
FRANÇA, S. A. M. Autoridade e autonomia: fundamentos do mundo dos homens. In: 
AQUINO, J. G. (Org.). Autoridade e autonomia na escola. São Paulo: Summus, 
1999, p. 155 – 168. 
 
KAMII, C. A autonomia como finalidade da educação (apêndice). In: A criança e o 
número. Campinas: Papirus, 2011. 
 
LA TAILLE, Yves de (2002). Cognição, afeto e moralidade. In M.K. Oliveira, D.T.R. 
Souza, & M.C. Rego (Eds.), Psicologia, educação e as temáticas da vida 
contemporânea. São Paulo: Moderna. p.135-158. 
 
MÁXIMO-ESTEVES, L. Metodologia: questões teórico-práticas. In: _____. Visão 
panorâmica da pesquisa-acção. Porto Editora. Porto, Portugal, 2008. p.76-102.   
 
OLIVEIRA, M. M. de. Conhecendo alguns tipos de pesquisa. Como fazer 
pesquisa qualitativa. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. p.65-113. 
 
Piaget, J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus,1932. (tradução Elzon 
Lenardon). 
 

 


