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Não sei...  

se a vida é curta ou longa demais pra nós,  

mas sei que nada do que vivemos tem sentido,  

se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe, braço que envolve, 

palavra que conforta, silêncio que respeita, 

alegria que contagia, lágrima que corre, 

olhar que acaricia, desejo que sacia, 

amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo,  

é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não  

seja nem curta, nem longa demais, 

mas que seja intensa, verdadeira,  

pura...enquanto durar....“  

Cora Coralina 
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RESUMO 
 

 

O presente trabalho de conclusão de curso foi fruto de um ano de prática pedagógica, 

observações, registros e reflexões das relações estabelecidas em uma escola pública do 

Distrito Federal. O objetivo foi investigar como o Projeto Autonomia pode contribuir na 

construção de espaços de Alegria na escola. Para o desenvolvimento desse trabalho foi 

utilizada uma fundamentação teórica com base nos conceitos de Freire (1996), Spinoza (2002) 

e Pacheco (2012), que serviram como norte para a conceituação e discussão dos dados da 

pesquisa. O desenvolvimento metodológico foi realizado a partir de uma abordagem 

qualitativa, com a utilização de observação participante, construção de diário de campo e 

entrevistas semiestruturadas. Toda a experiência pedagógica possibilitou compreender como o 

Projeto Autonomia contribuiu para a construção de espaços de Alegria e como isso propiciou 

a constituição de sujeitos autônomos. 

 

Palavras-chave: Alegria. Autonomia. Escola.  
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ABSTRACT 

 

 

This work is the result of a year of pedagogical practices, observations, registers and 

reflections on established relationship at a public school from Distrito Federal in Brasilia, 

Brazil. The aim was to investigate how the “Autonomy Project” can contribute to a 

“Happiness Space” at school.  This work was developed based on theory foundation from 

Freire (1966), Spinoza (2002) and Pacheco (2012), it was to give orientation on both 

conceptualisation and debate about the research data. The methodology development was 

made from a qualitative approach, using a participative observation, keeping a field diary and 

a semi-structured recorded interviews. Pedagogical experience allowed the comprehension on 

how the “Autonomy Project” contributed to the implementation of a “Happiness Space” and 

then providing the constitution of independent persons. 

 

Key-words: Happiness. Autonomy. School. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente trabalho de conclusão de curso em pedagogia foi realizado no 1° semestre 

de 2014. Entretanto, foi fruto e síntese da reflexão e vivências pedagógicas da autora, ao 

longo de seu processo de graduação, visando contribuir para a problemática geral escolhida 

dialogando com a teoria e a prática, numa práxis experenciada e debatida com professores e 

colegas. 

Na primeira parte do trabalho encontra-se o memorial educativo, o qual trata da 

trajetória educativa da autora e suas implicações na escolha do tema deste trabalho e as 

perspectivas futuras. 

Na segunda, apresenta-se a monografia, que está dividida em: introdução, quatro 

capítulos e considerações finais. A introdução traz a questão-problema, que funciona como 

base para a elaboração do trabalho, junto ao objetivo geral, esclarecido a partir da análise dos 

três objetivos específicos. 

O primeiro capítulo apresenta o Projeto Autonomia. Suas inspirações, origem, 

princípios, trajetória e atividades desenvolvidas, anterior e durante a participação da autora, 

que dele participou como estudante extensionista e desenvolveu o estágio supervisionado 

obrigatório. 

O segundo capítulo traz os conceitos norteadores do trabalho, em especial os conceitos 

de Autonomia e de Alegria à luz de diversos autores. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, descrevendo sobre 

os instrumentos, o contexto e os participantes. 

O quarto capítulo traz a análise dos fragmentos das entrevistas, fazendo uma ponte 

dialógica com os conceitos norteadores deste trabalho: Alegria e Autonomia. 

Por último são apresentadas as considerações finais, trazendo argumentos que nos 

possibilitou problematizar, ainda mais a temática da pesquisa.  
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Memorial Educativo 
 

 

Sou fruto de um relacionamento sem planejamento entre dois jovens. Minha avó 

materna não aceitava o relacionamento dos meus pais e a minha chegada aos 18 anos da 

minha mãe, deu-se em um clima desconfortável. Desde o meu nascimento até meu primeiro 

ano de vida, morei com minha mãe e tios na casa da minha avó materna, sem a presença e o 

apoio do meu pai, pois minha avó não permitia muitos contatos. Só após 1 ano de idade que 

minha mãe passou a morar com meu pai, na casa da minha avó paterna. Por mais que a minha 

chegada tenha sido uma surpresa para os meus pais, eles sempre se comprometeram a cuidar 

de mim, oferecendo-me um ambiente familiar saudável para o meu desenvolvimento. 

Desde o descobrimento da gravidez, minha mãe se comprometeu a trabalhar para se 

preparar para o meu nascimento, mas a princípio ela só fazia trabalhos artesanais em casa. Por 

volta dos meus 2 anos ela passou a trabalhar fora e, desde então, eu passei a ser cuidada por 

terceiros, minha avó paterna, vizinhos e tia, durante o período de trabalho da minha mãe. Essa 

transição de cuidados no início provocou em mim uma espécie de carência em relação à 

referência materna, mas que com o tempo foi sendo diminuída conforme fui crescendo. 

Sempre fui uma criança feliz e sorridente que adorava estar com a família e, nos momentos 

em que todos os familiares estavam reunidos, adorava brincar com meus primos. 

Fui alfabetizada pela minha mãe antes de entrar na escola. Ela utilizou uma cartilha de 

alfabetização como apoio para formular as minhas atividades, transcrevia todos os desenhos, 

textos e letras para um caderno, onde com toda paciência me ensinava a ler e a escrever. Aos 

6 anos de idade, ao entrar na pré-escola, tive a minha primeira experiência escolar. Era uma 

escola pública de educação infantil bem estruturada, que ficava distante da minha casa, eu ia 

juntamente com três primos de transporte escolar. As idas e vindas sempre eram momentos de 

muita alegria e diversão. Tinha como professora a “tia” Tânia, uma excelente pessoa, muito 

amável, que nos recebia muito bem nesse momento de desapego materno, e sempre estava 

atenta aos alunos. 

Não tenho lembranças detalhadas da pré-escola, mas lembro dos momentos em que 

podia brincar livremente pelo pátio e quadra. Lembro que sempre chegava atrasada e tinha 

que subir as escadas correndo e num dia específico, caí na escada e bati a boca no corrimão, 

sangrou muito, e até hoje lembro da minha toalhinha toda ensanguentada e de como eu me 

senti, mesmo com os cuidados da professora, desamparada sem os meus pais no momento.  
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Aos 7 anos de idade, fui transferida para uma escola de ensino fundamental próxima à 

minha casa, onde cursei da 1ª à 4ª série. Na 1ª série, tive como professora a “tia” Iva, que era 

calma e atenciosa, ensinava-nos os conteúdos de uma maneira tradicional, mas mantinha uma 

dinâmica interessante que não nos oprimia e nos dava a possibilidade de participar 

ativamente. Nessa turma eu cultivei muitos amigos que perduram até hoje, e eu adorava 

conversar com todos. Certo dia, numa dessas conversas a professora chamou minha atenção 

várias vezes e eu não a atendi, e ao final da aula ela me deixou de castigo e eu só fui liberada 

quando um responsável foi me buscar na sala. Nesse dia me senti a pior criança do mundo, 

chorei muito e ainda levei bronca e nunca mais fiquei de castigo. 

A 2ª série foi marcada negativamente, a professora era autoritária, não tinha carinho 

com os alunos, gritava nas aulas e todos os alunos eram meros receptores de conteúdos. Ela 

nos fazia copiar muito e com rapidez, o que me deixava chateada. Até então eu não tinha tido 

problemas na escola, mas nessa série eu chorava para não ir às aulas, minha mãe achando 

minhas atitudes estranhas, conversou comigo para entender a situação e depois foi à escola 

conversar com a professora, ela melhorou e eu voltei a ir para a escola sem resistência, mas 

nada era como antes. A 3ª série foi com a mesma professora da 1ª, logo as metodologias e as 

formas de trabalhar em sala de aula foram as mesmas.  

Na 4ª série houve uma quebra de paradigma em relação ao gênero de professores. Até 

essa série todos os meus professores foram do sexo feminino. O início das aulas foi com a 

professora Margarida, mas por problemas pessoais ela teve que se afastar, e para substituí-la 

veio o professor Vagner. Era muito diferente ter em sala de aula um homem, e no início nós 

nem sabíamos como lidar com ele. Mas com o tempo nos acostumamos e desenvolvemos 

vínculos com ele. Era um professor muito tranquilo e atencioso, ouvia nossas demandas e 

mantinha um ambiente escolar agradável.  

A 5ª série deu-se em torno de muitas expectativas, pois houve a mudança de escola, a 

inserção de novas disciplinas, um professor para cada disciplina, contato com colegas de 

idades diferentes, entre outros. Além de se ouvir muitas propagandas do que se encontrará 

tanto da parte dos próprios professores quanto de outras pessoas. Pude perceber que as coisas 

realmente eram diferentes, mas não tão assustadoras, a dinâmica das aulas era diferente, os 

professores exigiam mais agilidade e as relações entre os alunos mudaram. Nessa série, pela 

primeira vez, fui eleita representante de turma, sendo muito exigente e comprometida com 

minhas responsabilidades, popularmente falando, era uma verdadeira chata. 
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A 6ª e a 7ª série, mantiveram a dinâmica da série anterior. O meu desempenho como 

aluna era sempre de comprometimento e participação. Gostava de fazer amizades e tínhamos 

um grupo que vinha junto de momentos anteriores. Essa escola era considerada a pior escola 

da cidade, pois havia alunos que eram envolvidos com drogas e adeptos à violência. Além 

disso, os professores não eram comprometidos com as aulas e faltavam bastante. Esses 

aspectos não me afligiram em nenhum momento. Eu me identificava bastante com as 

atividades verticalizadas, como as feiras de ciências, que nos deixavam livres para 

escolhermos temas dos nossos interesses e montar grupos com colegas de várias idades. 

Devido às características negativas das experiências nessa escola, eu e minha família 

resolvemos que seria melhor encontrar uma escola que proporcionasse um ambiente mais 

propício à aprendizagem. Encontramos uma escola melhor e mais comprometida com o 

processo de ensino-aprendizagem, onde cursei da 8ª ao 3º ano do ensino médio. Os 

professores tinham uma melhor formação, eram mais comprometidos e tinham uma visão 

mais ampla sobre o futuro dos seus estudantes. Assim, desenvolviam atividades que visavam 

à preparação para o vestibular. Sempre me preocupei com meus estudos, por isso, em 

concordância com minha família, iniciei no 1º ano um curso preparatório para o PAS 

(Programa de Avaliação Seriada) da Universidade de Brasília. Nessa escola também 

desenvolvi várias amizades que tornaram essa fase da minha vida inesquecível.  

No 3º ano fui novamente eleita representante de turma, porém, desta vez com uma 

postura completamente diferente da experiência anterior. Enquanto outrora reproduzia o 

comportamento dos professores e coordenadores, desta vez defendia junto à direção, os 

interesses e necessidades comuns à nossa turma. Durante meu último ano, o foco das 

atividades da turma eram voltadas para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e os 

vestibulares. Recordo-me com saudade dos momentos que vivi no ensino médio. Sem dúvida 

foi um dos melhores momentos da minha vida escolar.  

Como não consegui ser aprovada no vestibular imediatamente após a conclusão do 

ensino médio, decidi investir em um curso pré-vestibular. Foi um período muito sofrido, pois, 

o curso era em outra cidade. E eu tinha que acordar todos os dias por volta de 5h e enfrentar 

ônibus lotados e um trânsito intenso para chegar ao curso. Isso fez parte da minha rotina 

durante um ano inteiro, até minha aprovação na UnB.    

O curso de pedagogia não era minha preferência. Eu estava deslumbrada com várias 

áreas de formação, devido ao convívio com os professores do cursinho. Depois de prestar 

alguns vestibulares e receber os resultados do ENEM, optei pela pedagogia, dentre outros 
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cursos em que fui aprovada. Apesar de não ser minha opção inicial, o curso se mostrou 

cativante e agregou muitos conhecimentos e experiências que aprimoraram minha percepção 

de humanidade. 

Quando cheguei à UnB, tudo era muito diferente do que eu imaginava, eu estava 

inserida em um mundo totalmente novo e diferente. Estava curiosa com o curso, com as 

disciplinas, professores e colegas, era uma grande junção de sentimentos que proporcionavam 

uma perspectiva de futuro profissional. 

Das várias disciplinas cursadas, algumas me marcaram profundamente. Foi o caso da 

Oficina Vivencial que possuía um caráter dinâmico, reflexivo e proporcionava integração à 

universidade. A disciplina Perspectivas do Desenvolvimento Humano me apresentou os 

teóricos Piaget, Vigotsky e Wallon, que considero fundamentais para o desenvolvimento do 

curso. 

Quando cursei a disciplina Educando com Necessidades Educacionais Especiais tive a 

oportunidade de pensar a educação a partir de uma perspectiva inclusiva, onde todos os 

indivíduos mesmo com suas singularidades, possuem direitos iguais. E além de todos os 

conhecimentos construídos, tive a oportunidade de conhecer minha orientadora de 

monografia, Fátima L. V. Rodrigues. Meu grande aprendizado com ela, no contexto escolar, 

foi visualizar a essência do sujeito em detrimento de uma abordagem conteudista. 

Outras disciplinas que considero marcantes no meu processo formativo foram: 

Fundamentos da Educação Ambiental, Aprendizagem e Desenvolvimento do PNEE, 

Educação Matemática 1. Todas essas me proporcionaram grande aprendizagem e 

contribuíram significativamente na construção da minha ação pedagógica.  

Os Projetos, em sua totalidade, trabalham numa forma sequencial interessante e válida 

para o processo formativo. No Projeto 1 me senti inserida na universidade, pois este trabalha 

com a ambientalização dos ingressos na mesma. Já no Projeto 2 tive a oportunidade de 

conhecer o curso em si, discutir o currículo e me foi apresentada as várias áreas de formação. 

Baseado nessas apresentações, no Projeto 3 pude escolher a área que mais me identifiquei, e 

assim iniciei o processo de aprofundamento teórico para o conhecimento da referida área. 

Ao final do Projeto 3 e início do 4, inseri-me num PEAC (Projeto de Extensão e Ação 

Contínua) chamado Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras - Projeto 

Autonomia, como uma forma de complementação ao que seria executado no Projeto 4, sendo 

que os dois aconteceram juntos. Foi uma experiência composta de inúmeras aprendizagens 

onde pude discutir e compreender os processos que levam a projetos inovadores e, 
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principalmente, ter uma prática pedagógica numa escola, onde eu pude colocar em prática os 

dispositivos desse novo modelo de educação. Além do contato com a escola, tive a 

oportunidade de participar da CONANE – Conferência Nacional de Alternativas para uma 

Nova Educação, que me permitiu ter uma ampla compreensão das alternativas para essa 

educação, além de promover um contato direto com vários projetos e escolas inovadoras. De 

forma geral isso possibilitou que eu enxergasse exemplos concretos e assim conseguisse 

consolidar ainda mais os conhecimentos e aliá-los à prática. 

No Projeto 4 (I e II)  iniciei a prática docente, através do estágio em uma Escola 

Classe do DF, onde no primeiro momento participei apenas como observadora e 

posteriormente pude dar início ao processo de prática pedagógica. O estágio de uma forma 

geral proporciona uma conscientização do que é “ser educadora”, mostrando a profissão em 

si, as responsabilidades, as vivências cotidianas, entre outros, e, assim, proporciona uma 

grande aprendizagem. 

Outro aspecto muito interessante no estágio são os vínculos que desenvolvemos com 

os estudantes, o reconhecimento de ser uma educadora e principalmente o fato de vê-los 

progredindo na aprendizagem com uma “simples” intervenção pessoal. Claro que além desses 

pontos existem situações que geram insegurança quanto à profissão, como os problemas de 

aprendizagem dos alunos que, mesmo com intervenção, continuam apresentando dificuldades 

na aprendizagem e/ou demonstrando comportamentos agressivos e a falta de respeito. 

Além dos momentos de observação e intervenção em sala de aula, tivemos oficinas na 

escola, que foram coordenadas pelos estudantes e professores do Projeto Autonomia. As 

oficinas foram fruto do que estávamos constituindo com a escola, ou seja, aprendizagens a 

partir dos interesses dos estudantes, nisso elas se constituíram como momentos verticalizados, 

nos quais as propostas de construir brinquedos e brincar possibilitaram às crianças a escolha 

de acordo com seus interesses. As oficinas foram estruturadas em três eixos: planejamento, 

execução e avaliação. 

O planejamento se inicia a partir das demandas dos professores, gestores e estudantes, 

no qual direta ou indiretamente demonstram seus interesses e opiniões de atividades a serem 

realizadas nas oficinas. Após esse momento de coleta, essas informações são levadas para 

discussão nas reuniões do projeto e a partir disso nos organizamos para a confecção de tais 

oficinas. Na execução as crianças vão para as atividades que se inscreveram, constroem e/ou 

brincam e, ao final, fazem a avalição do que gostaram e do que não gostaram. E, além da 

avaliação das crianças, há também a dos professores sobre as oficinas como um todo e/ou as 
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que eles participaram e a avaliação do Projeto Autonomia sobre as oficinas em si e tudo que 

envolveu o processo. 

Mesmo consciente das adversidades que poderei encontrar no processo educativo me 

vejo feliz com a escolha que realizei e acredito que posso contribuir não só com o processo 

formativo do sujeito, mas também na construção de um mundo melhor e mais justo onde os 

cidadãos sejam críticos, reflexivos e participem ativamente da sociedade como um todo. 

Hoje me sinto feliz e estou a um passo da minha realização acadêmica. Nesta fase 

sinto que cresci pessoal, profissional e intelectualmente por meio das experiências 

vivenciadas nas disciplinas, nos projetos, nas relações com professores e colegas e no desafio 

constante de superação para entregar o meu melhor e desfrutar de tudo o que a Universidade 

tenha a oferecer. 

Mas a jornada não acaba aqui, tenho planos de dar sequência à minha carreira 

acadêmica com um mestrado, também na área de educação inovadora. Além disso, 

continuarei estudando para um concurso público da minha área, para conquistar estabilidade 

financeira, constituir uma família e realizar outros projetos pessoais. Para ampliar meu leque 

de atuação, formação e, por que não, meus hobbies, pretendo continuar a estudar música e 

também outros idiomas.  
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Introdução 
 

 

O modelo educacional presente na maioria das escolas atualmente, mostra-se 

inadequado às demandas dos sujeitos, pois privilegia o conteúdo, a disciplina e o ensino em 

detrimento da curiosidade dos sujeitos. Isso tem causado muitas discussões na tentativa de 

propor um modelo educacional que esteja atento às mudanças sociais e proponha significação 

ao processo de aprendizagem de seus educandos. 

Baseado nisso, pensar uma educação comprometida com as demandas dos sujeitos que 

estão na escola e fora dela sempre foi uma questão norteadora em minha formação. Desde 

minha chegada à Universidade estive a procura de participar/fazer algo diferente, mas a 

princípio não sabia onde encontraria essa diferença. No curso de algumas disciplinas 

encontrei peculiaridades que me proporcionaram pensar e questionar o modelo de educação o 

qual vivenciei e, aos poucos, compreendi que esse modelo prioriza o conteúdo em detrimento 

das crianças e adolescentes, limitando assim o desenvolvimento de sua Autonomia.  

Posterior a esse processo de questionamento tive a oportunidade de conhecer o Projeto 

de Extensão Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras, também conhecido como 

Projeto Autonomia e vinculados ao Projeto 3 e 4 – Práticas Pedagógicas Inovadoras, e neste 

consegui encontrar a diferença que procurava. Pensar uma educação inovadora passou a ser o 

foco da minha formação, educação essa que proporia a possibilidade de desenvolvimento de 

sujeitos autônomos, questionadores e transformadores.  

Inicialmente no projeto, numa perspectiva mais teórica, tive a oportunidade de 

conhecer e estudar vários modelos de educação inovadora, por meio de leituras, visitas, 

observações, diálogos, oficinas e discussões. Em seguida, foi iniciada a implementação do 

projeto numa escola classe do Distrito Federal, e a partir disso surgiu a questão central do meu 

trabalho, qual seja: “Como o Projeto Autonomia pode contribuir na construção de espaços de 

Alegria na escola?” 

Em complementação a essa perspectiva de questionar a minha trajetória escolar, 

correlacionando com a vivência do projeto na escola, passei a pensar: “Existem momentos de 

Alegria na escola?”, “Os momentos de Alegria se constituem em que espaços?”, Qual é o 

conceito de Alegria? Qual o conceito de Autonomia? Como o projeto Autonomia promove 

ações alegres? Tendo em vista o exposto, o objetivo geral deste trabalho é investigar como se 

constituem espaços de Alegria na escola por meio do Projeto Autonomia. Diretamente ligados 
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às questões norteadoras acima, os objetivos específicos são: compreender o conceito de 

Alegria proposto por Spinoza; conhecer os espaços/momentos de Alegria existentes na escola; 

e investigar como as atividades realizadas pelo Projeto Autonomia proporcionam 

espaços/momentos de Alegria. 

Inicialmente será feita uma breve contextualização do projeto Autonomia e sua 

implementação na escola. Depois serão desenvolvidos os conceitos de Autonomia e Alegria 

para assim identificar, através de instrumentos metodológicos qualitativos - como o diário de 

campo, que é fruto do relato das vivências na escola e as entrevistas semiestruturadas com 

professores e estudantes - os momentos de Alegria propiciados pela atuação do projeto 

Autonomia na escola, tendo como base a teoria de Spinoza, que defende a Alegria como 

potência de agir dos sujeitos. 
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Capítulo 1 – Projeto Autonomia 
 

 

Ao longo de toda a história educacional brasileira, sempre houve educadores que 

discordavam do modelo educacional tradicional e defendiam um modelo no qual houvesse a 

democratização do conhecimento. Dentre várias pessoas que se destacaram têm-se Paulo 

Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro que lutaram por essa democratização e ao mesmo 

tempo influenciaram e continuam influenciando pessoas a lutarem pela educação e refletirem 

sobre a forma de educar diante do contexto mundial em que os sujeitos se inserem. 

 

Nossas escolas são construídas segundo o modelo das linhas de montagem. Escolas 

são fábricas organizadas para a produção de unidades bio-psicológicas móveis 

portadoras de conhecimento e habilidade. Esses conhecimentos e habilidades são 

definidos exteriormente por agências governamentais a que se conferiu autoridade 

para isso. Os modelos estabelecidos por tais agências são obrigatórios, e têm a força 

das leis. Unidades bio-psicológicas móveis que, ao final do processo, não estejam de 

acordo com tais modelos são descartadas. É a sua igualdade que atesta a qualidade 

do processo. Não havendo passado o teste de qualidade-igualdade, elas não recebem 

o certificado de excelência ISO-12.000, vulgarmente denominados diplomas. As 

unidades bio-psicológicas são aquilo que vulgarmente recebe o nome de “alunos”. 

(ALVES, 2001, p. 2) 

 

Dentro dessa perspectiva de reflexão sobre a educação, o Projeto Autonomia espelhou-

se em uma escola de Portugal, a Escola da Ponte, que revolucionou sua metodologia 

educativa, rompendo com o sistema padrão de seriação e salas de aula, propondo o 

agrupamento de estudantes de acordo com as suas áreas de interesses. A gestão da escola se 

dá com responsabilização coletiva, na qual todos que vivenciam/participam do processo 

educativo são autônomos e corresponsáveis pelas aprendizagens e vida social na escola. 

 

[...] Na “Escola da Ponte” é assim. As crianças que sabem ensinam as crianças que 

não sabem. Isso não é exceção. É a rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino 

são um empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. (ALVES, 

2001, p. 6) 

 

E similar à Escola da Ponte, temos em Brasília a Associação Pró-Educação Vivendo e 

Aprendendo, que possui uma proposta educacional inovadora, no qual todos os envolvidos 

atuam preservando e enriquecendo a associação. Ambas as escolas impulsionaram a criação 

do Autonomia, pois elas tinham como princípios norteadores o desenvolvimento de sujeitos 

autônomos, a valorização da criatividade e do pensamento, o desenvolvimento da 

solidariedade e responsabilidade, entre outros princípios.  
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Sendo assim, o Projeto Autonomia surgiu através da inquietação de pais de ex-alunos 

da Associação Vivendo e Aprendendo que almejavam uma educação de qualidade para os 

seus filhos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O marco principal dessa inquietação e 

decisão de colocar as ideias no papel se deu através do III Seminário de Educação Infantil da 

Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo “Porque sim não é resposta”, em 2009, que 

contou com a presença de José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte. Em 2010, numa 

outra vinda de Pacheco, os pais-educadores da Vivendo e Aprendendo, já com o apoio de 

professores da UnB também pais ou ex-pais de estudantes da Vivendo e Aprendendo e, outras 

pessoas, apresentaram o projeto na expectativa de divulgar essa nova concepção de escola 

para o Distrito Federal. 

 

O Projeto Autonomia visa contribuir com a rede pública de educação do Distrito 

Federal ao propor, na prática, uma metodologia de ensino com base na construção 

da autonomia, da solidariedade e da responsabilidade. Para tanto, objetiva-se criar 

um projeto piloto apoiado pedagogicamente na Escola da Ponte de Portugal. 

(PROJETO AUTONOMIA, 2010, p. 3.) 

 

O documento intitulado Projeto Autonomia, tinha por objetivo funcionar como um 

norte para “implementar o projeto em duas salas de aula de escolas da rede pública do Distrito 

Federal, com turmas de 15 a 20 crianças, durante o ano letivo de 2011.” (PROJETO 

AUTONOMIA, 2010, p. 4.). Possuía como características pedagógicas a inclusão, a 

autonomia, a solidariedade e a responsabilidade no processo de desenvolvimento dos sujeitos. 

Em decorrência do Projeto, nessa mesma época, foi institucionalizado na UnB um 

curso de Extensão chamado Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras por 

iniciativa de professores da Pedagogia e da Psicologia, para a discussão das perspectivas 

dessa nova concepção de escola e para dialogar com várias experiências, incluindo uma 

escola criada juntamente com o Projeto Autonomia, numa perspectiva de escola associativa, a 

Escola da Natureza e a Casa dos Pássaros, cujos idealizadores e professores participavam 

conosco. Para o currículo do curso de Pedagogia passou-se a pensar a possibilidade dos 

alunos de graduação terem em sua grade os Projetos 3 e 4 voltados para estudo, reflexão e 

prática de uma educação inovadora. 

A inclusão dos projetos foi efetivada em 2011 e foi estruturada da seguinte maneira: o 

Projeto 3, dividido em 2  fases. Na primeira era abordada a parte mais teórica de várias 

escolas com pedagogias inovadoras em diferentes níveis de ensino e posteriormente, na 

segunda fase, fazia-se a visitação das escolas com esta metodologia que estão presentes no DF 

para que os estudantes pudessem vivenciar e conhecer como fazer uma pedagogia calcada nos 
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interesses dos alunos. No projeto 4 – fase 1 e 2, iniciava-se a parte mais prática e atuante, 

onde os estudantes de pedagogia e de diferentes áreas se vincularam ao projeto de Extensão 

Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras da UnB e se encontravam semanalmente 

para planejar espaços de atuação em escolas públicas do DF e, em seguida, iniciaram sua 

atuação em uma ou mais escolas selecionadas a fim de promover a construção de projetos que 

visando o desenvolvimento da autonomia nos sujeitos. 

Finalizando o processo de agregar pessoas ao projeto Autonomia e a construção do 

documento que formalizava sua implementação, se iniciou a busca de escolas interessadas em 

implementar essa nova forma de educação. A primeira escola encontrada que possuía 

afinidade com o projeto foi a Escola Classe 1
1
, pois ela já tinha uma perspectiva de discussão 

da gestão democrática e construção de trabalho coletivo, além de já ter alunos vindos da 

Vivendo e Aprendendo. 

Como forma de aproximação das escolas com as perspectivas do projeto, foi proposto 

na Escola Classe 1, uma conversa com o professor José Pacheco que trataria sobre o 

funcionamento da Escola da Ponte e sobre o Projeto Autonomia. A conversa foi construída 

coletivamente, nela Pacheco ia respondendo perguntas e temas trazidos pelo público, 

mostrando através de sua experiência com a Ponte, que era possível fazer uma nova educação, 

que levasse em conta a curiosidade e a criatividade presente nas crianças. E o que se esperava 

dessa conversa foi atingido, deixar as pessoas inspiradas a executar o projeto e, como dever de 

casa, conseguir três escolas ou três salas para o início do projeto. 

Inspiradas por Pacheco, as pessoas se reuniam semanalmente para discutir o projeto, 

sempre em busca de abrir espaços para que novas pessoas viessem a compor o grupo. A busca 

por escolas ou salas não cessava, e como uma medida a essa procura, o grupo resolveu 

convidar todas as pessoas da lista de e-mail que participou da palestra com Pacheco para uma 

reunião com o Projeto Autonomia, na tentativa de viabilizar uma escola ou salas para dar 

início ao projeto. 

O grupo estava cada vez maior e as reuniões aconteciam tanto na universidade quanto 

em algumas escolas do Distrito Federal. Havia em suas discussões a preocupação com o 

processo formativo dos professores que desenvolveriam o projeto, por isso a leitura e 

discussão do documento do Projeto Autonomia era uma prática cotidiana para um real 

conhecimento das pessoas e suas perspectivas. No momento o projeto se encontrava com a 

possibilidade de atuação em algumas escolas, fazendo-se necessária uma apresentação formal 
                                                           

1 Optou-se por utilizar nomes fictícios no trabalho para proteger a integridade das escolas. 
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do projeto para além das pessoas que mostravam interesse por ele, ou seja, apresentar a todo o 

corpo escolar de cada instituição.  

De acordo com o trabalho de monografia realizado pela Rafaella Souza Cerveira 

(2012) houve um amplo planejamento de apresentação do projeto às escolas, onde era 

respeitada toda uma perspectiva de construção e discussão sobre aspectos escolares para 

assim propor os dispositivos do projeto. Ao final das apresentações e com a manifestação das 

impressões das escolas, a percepção tida foi a visão do projeto como algo pronto a ser 

implantado na escola e não como algo a ser construído. A partir disso, o grupo Autonomia 

passou a retomar a ideia de círculo de estudos através de um curso na UnB, que trataria com 

maior clareza as pretensões do Projeto como um todo na escola, salientando que o projeto 

deve ser construído com o coletivo da escola e não implantado por terceiros. 

Na UnB havia um movimento entre o Instituto de Psicologia - IP e a Faculdade de 

Educação - FE, envolvendo três departamentos o TEF/FE, o MTC/FE e o PED/IP para a 

criação de um Projeto de Extensão e Ação Contínua – PEAC, coordenando esse movimento 

as professoras Simone Gonçalves de Lima, Maria Alexandra Militão Rodrigues, Fátima 

Lucília Vidal Rodrigues e Regina Lúcia Sucupira Pedroza.  

A E.C. 1, desde o início era percebida como a mais provável para a atuação do projeto, 

e diante de vários acontecimentos como greve, saídas e entradas de professores e saída da 

diretora para outra função, uma educadora decidiu dar início ao projeto em sua turma no turno 

vespertino, porém, era necessário um número mínimo de estudantes. Sendo assim, os pais 

interessados deveriam matricular seus filhos na turma que acabou não conseguindo atingir o 

quórum, pois os alunos teriam que mudar de turno, e a maioria dos pais não aceitou, tornando 

inviável a constituição da turma e, consequentemente, do Projeto na escola. 

Com a tentativa de atuação do Projeto na E.C. 1 frustrada, o Projeto Autonomia 

passou a pensar sua entrada na Escola Classe 2. Após reuniões entre os professores da 

pedagogia e da psicologia, foi decidido construir um único PEAC interdeparmental, pois já 

havia um trabalho coletivo entre esses grupos, não havendo necessidade de estarem 

separados. Em 2011 foi aprovado o Projeto de Extensão e Ação Contínua “Diálogos com 

Experiências Educacionais Inovadoras”. 

Em maio de 2011 foi iniciado o Curso de Extensão: Projeto Autonomia, planejado e 

desenvolvido pelos integrantes do PEAC, que possuía um caráter semipresencial, onde os 

encontros presenciais aconteciam na sala Papiros da Faculdade de Educação 1 – UnB e os 

virtuais no espaço virtual do moodle da UnB – www.aprender.unb.br. Na execução do curso 

http://www.aprender.unb.br/
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foi deixado claro que este seria uma construção conjunta e em caráter dialógico, no qual 

todos, por meio de reflexões e discussões propiciariam a construção do curso. E o ponto 

crucial do curso era o respeito às crianças e ao oferecimento de um ambiente que propiciasse 

o desenvolvimento da autonomia, colaboração e solidariedade. 

Dando continuidade às perspectivas do Curso de Extensão, foi dado início da práxis na 

Escola Classe 2, ainda nos passos iniciais foram levantados alguns aspectos como a 

importância do desenvolvimento de uma boa e próxima relação com os pais e sobre a 

importância de estar sempre mantendo relações com outras experiências para dar fôlego ao 

processo. A princípio pensava-se a biblioteca e o contra turno para a intervenção do Projeto 

Autonomia na escola. Um aspecto muito importante estabelecido nesse pensar a 

implementação do projeto na escola, era de que esta proposta desafiadora teria um processo 

lento para chegar à transformação da escola. 

Para além dos diálogos, discussões, planejamento e construções tidos entre os 

professores da E.C. 2 e o Projeto Autonomia, foi dado um passo prático em direção à escola. 

Tudo começou com a entrada de alguns estudantes nas salas de aula para observar, dialogar 

com as professoras e intervir junto aos alunos propondo dispositivos, construindo combinados 

e realizando assembleias, sendo que em cada sala acontecia o processo de forma diferenciada. 

As relações foram se estabelecendo com muita delicadeza e respeito e aos poucos as 

mudanças foram sendo promovidas. No contraturno, sobre a responsabilidade de estagiários, 

havia a caixa de brinquedos que ficava disponível a todos e o desenvolvimento de jogos, 

brincadeiras e oficinas de matemática. 

O PEAC teve seu ápice em novembro de 2011 com a vinda de José Pacheco para uma 

roda de conversa. Surgiu o pensamento de contratação do mesmo para uma colaboração mais 

próxima com o projeto, por parte da UnB e da Secretária de Educação do DF. No início do 

ano que se seguia, houve a saída de algumas pessoas do projeto e a entrada de vários 

estudantes de pedagogia dos projetos 3 e 4, estudantes de psicologia e de outras áreas na E.C. 

2. E com essas entradas surgiam novas ideias de atuação na escola para o ano e passou-se a 

definição das atuações nesses espaços. A proposta inicial foi a construção de oficinas, que 

seriam feitas em parceria entre o Projeto Autonomia com os monitores no contraturno na 

escola. 

Com a parceria firmada, foi pensado que as oficinas seriam apresentadas aos 

estudantes da escola e estes escolheriam as que gostariam de participar, essa escolha se daria 

através de assembleias no início de cada grupo de oficinas. As oficinas propostas foram: 
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corpo e movimento, contação de história, perguntas e ideias, yoga, teatratação, sons e outras 

atividades previstas pela escola. As oficinas foram acontecendo e a cada dia o grupo superava 

as adversidades encontradas. Em abril de 2012, José Pacheco veio para uma conversa com o 

grupo, no qual foram expostas as dificuldades e adversidades encontradas na escola e no 

contato com as crianças Pacheco relatou que as dificuldades existiriam em qualquer lugar do 

mundo, mas o grupo deveria acreditar e se manter firme para que o desenvolvimento da 

proposta acontecesse. 

O projeto se manteve na escola durante um ano e meio e, ao final desse período, numa 

reunião de avaliação, o Projeto Autonomia propôs para a escola uma mudança geral na gestão 

da aprendizagem, tornando a escola realmente integral e democrática. Essa mudança 

aconteceria com as pessoas que se dispusessem a participar integralmente do projeto. A ideia 

era que o projeto atuasse no período da manhã com as professoras interessadas e no 

contraturno com as oficinas. No turno matutino, foram feitas tutorias com grupos de 3 a 10 

estudantes em que era norteado um tema central a ser estudado e se desencadeava a partir do 

interesse deles, nos grupos também seriam trabalhados os dispositivos, os combinados e o 

desenvolvimento da autonomia. As oficinas seguiram com a mesma metodologia do semestre 

anterior. 

Com o tempo, as ações do projeto e a relação entre a escola e o grupo da Universidade 

passaram por algumas resistências e desencontros e, com a finalização do semestre, avaliou-se 

a necessidade de darmos por encerrada a parceria. 

Em 2013 o Projeto Autonomia voltou com as reuniões às quartas-feiras, agora com um 

novo grupo de estudantes iniciando seus projetos 4 e estágios em Psicologia escolar, além das 

práticas extensionistas. A princípio havia algumas escolas previstas para atuação do projeto, 

mas nada oficial. Enquanto isso eram discutidas no projeto as experiências anteriores de cada 

estudante, tanto no aspecto teórico quanto nas oficinas, acontecendo assim, uma parte de 

integração ao projeto.  

Dentre as escolas em que havia possibilidade de atuação, a Escola Classe 3 foi a que 

mais demonstrou similaridades com o projeto, principalmente por sua localização estar 

inserida num ambiente aberto e cercado pela natureza e por ter uma professora na escola que 

já havia participado de uma experiência diferenciada em educação.  

Inicialmente as professoras que coordenavam o Projeto Autonomia foram dialogando 

sobre as possibilidades de implementação do projeto na escola, tudo com muita delicadeza e 

cuidado. Quando as professoras sentiram mais firmeza nessa possibilidade, foi proposta para a 
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escola uma apresentação mais ampla do projeto. Tudo foi planejado pelo Projeto Autonomia 

nas reuniões das quartas-feiras, e todos os participantes contribuíram para esse processo. A 

reunião com a escola se deu num caráter bastante dialógico. À medida que as reuniões foram 

se desencadeando, as professoras do projeto traziam perspectivas de uma educação inovadora 

e citavam exemplos de escolas que as adotavam. 

Ao final de algumas reuniões, os integrantes do projeto com a escola decidiram iniciar 

uma nova práxis compartilhada. Inicialmente os estudantes entraram como observadores nas 

salas de aula das professoras que demostraram interesse pelo projeto e, após algum tempo 

começaram a propor os dispositivos como “gostei e não gostei” e a construir combinados. 

Quinzenalmente eram feitas reuniões com os integrantes do projeto, a coordenação da escola 

e as professoras, para avaliar as observações, a construção inicial do projeto e integrar mais e 

mais as professoras ao que se propunha. 

No final do primeiro semestre foram propostas as execuções de oficinas de brincar e 

construir brinquedos para a escola. As oficinas foram planejadas e executadas pelo projeto na 

escola. Foi um momento muito rico, que deixou mais nítida a proposta para a escola e ao 

mesmo tempo causou certo espanto por parte dos educadores, porque o que o projeto 

visualizava como sendo um momento de construção autônoma das crianças, alguns 

educadores percebiam como desorganização e bagunça. A avaliação que tivemos ao final das 

oficinas e do semestre, foi que os coordenadores e educadores da escola ainda não haviam 

compreendido o que era o projeto e esperavam algo pronto e acabado apenas para ser 

implementado com as crianças, o que contradiz a proposta do projeto que se propõe a ser 

construído e reconstruído coletivamente. 

 Embora o primeiro semestre tenha sido mais de observações e pequenas intervenções, 

foi muito válido para fortalecer a metodologia de educação em que o projeto acreditava. E 

isso impulsionou para que o segundo semestre fosse mais decisivo. O primeiro ponto foi que a 

construção do projeto só se daria nas salas onde as professoras estivessem dispostas a 

desenvolver as perspectivas do projeto. Com isso haveria uma tutoria para as educadoras com 

as professoras do grupo Autonomia, onde a educadora e o estagiário trariam acontecimentos, 

experiências e dificuldades da turma para assim pensarem formas de se trabalhar. O projeto 

aconteceu de diferentes formas em cada turma, alguns dias eram mais produtivos, outros nem 

tanto, mas os estagiários, em parceria com as educadoras, iam construindo o projeto. 

No decorrer do segundo semestre aconteceram duas edições de oficinas. A primeira se 

constituiu com oficinas de brincadeiras que eram atividades mais livres como: bambolê, bola 
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de gude, pular corda, pé de lata, parquinho etc., e de construção que eram atividades como: 

bola de meia, boneco de farinha, cinco marias, vai e vem, cai não cai e caça ao tesouro. Na 

segunda edição todas oficinas de brincar foram realizadas novamente, já as de construção 

foram: cinco marias, fantoche, vai e vem, bilboquê, caça ao tesouro, bola de meia e peteca. O 

desenvolvimento das oficinas era a possibilidade de implementar os diferentes dispositivos, 

assim como coordenar atividades nas quais crianças, de 1° ao 5° ano estavam juntos. Ao final 

de cada oficina as crianças juntamente com os integrantes do Projeto Autonomia, avaliavam a 

experiência, através do “gostei e não gostei” verbal e/ou escrito e desenhado. 

Essas oficinas, a partir da experiência do semestre anterior, foram planejadas, 

executadas e avaliadas pelo Projeto Autonomia junto com a coordenação da escola, corpo 

docente e as crianças. Isso proporcionou um ambiente bem melhor em relação à aceitação das 

atividades, pois trazia a realidade da escola como um todo. Alguns professores se permitiam 

participar mais das oficinas, outros tentavam controlar e outros ignoravam esse momento da 

escola. Porém, para os integrantes do projeto foram momentos muito ricos que permitiam 

acreditar ainda mais na possibilidade de construção de uma educação democrática. 

Também em 2013, o Projeto Autonomia participou da organização e execução da 

Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação – CONANE, realizada em 

novembro. Essa conferência se constituiu num momento de trocas das várias experiências 

inovadoras existentes no país, tornando-se assim, um marco de muitas aprendizagens para o 

Projeto Autonomia.  

Ao final do ano letivo, o Projeto Autonomia concluiu as atividades na escola, 

reconhecendo o quanto é difícil construir o projeto, principalmente por ser um processo longo 

e que exige paciência de todos os envolvidos e por que nem todo o corpo docente da escola 

tinha o desejo de continuar o projeto. O coletivo acredita que, para a construção de uma 

pedagogia inovadora, faz-se necessária a desconstrução da pedagogia tradicional, e é 

importante que todos compreendam que essa desconstrução leva tempo e dedicação. Dentro 

dessa perspectiva as pretensões do Projeto Autonomia para 2014 são: a entrada na Escola 

Classe 3 apenas com as professoras que vão implementar o projeto; acompanhamento e 

intervenção junto a outras três escolas da Rede de Ensino do DF e, principalmente, a 

ratificação de espaços reflexivos sobre a experiência e o diálogo inovador. Para esta última 

ação os integrantes do Projeto Autonomia (2014) criaram o Fórum Autonomia, o qual reúne 

professores da Rede Pública do DF, egressos da UnB, estudantes de diferentes cursos, 

professores da UnB e representantes da secretaria do GDF a cada quinze dias, para uma 
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interlocução pedagógica. Sendo assim, o projeto continua firme com pretensões futuras, 

conspirando com o sonho de uma escola democrática que promova o desenvolvimento de 

indivíduos autônomos, responsáveis e solidários. 
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Capítulo 2 – Conceitos Norteadores 
 

 

A maioria das escolas presentes no Brasil ainda sustentam suas metodologias de 

ensino nos pressupostos da Pedagogia Tradicional. Pedagogia esta que se constitui num 

ambiente hierárquico e autoritário, que tem o professor como detentor do conhecimento e o 

estudante como agente passivo e receptor de conteúdos. Embora ainda presente nas escolas, 

muitas discussões e movimentos têm se desencadeado, há muitos anos, para que haja uma 

ruptura com esse modelo. Algumas mudanças ocorreram no que tange o discurso dos gestores 

e professores das escolas, porém, a prática continua a mesma e, conforme afirma Paulo Freire 

(1996), é preciso aprender a ser coerente. De nada adianta um discurso competente, se a ação 

pedagógica é impermeável às mudanças. 

O que se tem hoje no Brasil são inúmeras escolas que tentam de várias formas adotar 

as diversas concepções pedagógicas de educação existentes, formulando assim um discurso 

progressista, porém mantendo sua prática tradicional. Diante desse conjunto de concepções o 

sistema educativo tem formulado discursos democráticos e inovadores, porém na prática se 

mantém a reprodução da heteronomia com seus educandos. Essa heteronomia no sistema 

educativo se dá através do inibir a criatividade, a autonomia, a crítica e a iniciativa dos 

educandos, tornando-os reprodutores e conformadores dos sistemas sociais, sem perspectiva 

de mudanças.  

 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no 

mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada 

podemos contra a realidade social que, de história e cultural, passa a ser ou a virar 

"quase natural". Frases como "a realidade é assim mesmo, que podemos fazer?" ou 

"o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século" expressam bem o 

fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista 

de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a esta 

realidade que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, é o treino 

técnico indispensável à adaptação do educando, à sua sobrevivência. O livro com 

que volto aos leitores é um decisivo não a esta ideologia que nos nega e amesquinha 

como gente. (PAULO FREIRE, 1996, p. 10). 

 

Segundo o dicionário Houaiss (2009) o conceito de Heteronomia significa a sujeição a 

uma lei exterior ou à vontade de outrem; ausência de autonomia. Esse conceito no contexto 

escolar é visto como um reflexo da sociedade sobre a escola, ou seja, a sociedade na maioria 

das vezes prioriza os aspectos econômicos em detrimento do ser humano, gerando um sistema 

reprodutor, homogeneizador, desumano e, consequentemente, heteronômico, onde os sujeitos 
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aceitam as normas e determinações do que lhe é externo. E essa perspectiva refletida na 

escola gera também um ambiente para manter o sistema, priorizando conteúdos e normas em 

detrimento do desenvolvimento da Autonomia dos estudantes. 

 

A escola promove a massificação enquanto pratica a mera repetição de idéias 

inertes, nega a participação, o debate e a análise dos problemas. Quando reduz a 

teoria a verbalismo transforma o processo educacional em ato mecânico. A educação 

que é verborosa, que prima apenas pela memorização mecânica, que não instiga o 

educando a superar suas posições ingênuas, está contribuindo para formar um ser 

humano com medo da própria liberdade, um ser humano incapaz de expulsar a 

consciência hospedeira, incapaz de superar a massificação, e, portanto, um ser 

humano que vive em condição heterônoma. (ZATTI, 2007, p. 41). 

 

Em contrapartida ao conceito de Heteronomia, tem-se o conceito de Autonomia que 

defende a independência e a liberdade dos sujeitos, colocando estes como livres para fazer 

suas próprias escolhas. Dentro dessa perspectiva, objetiva-se a partir de agora, em 

correspondência ao exposto sobre a Heterenomia presente no contexto atual da escola, 

enunciar muito brevemente os conceitos norteadores deste trabalho: Conceito de Autonomia e 

Conceito de Alegria. 

 

2.1 Conceito de Autonomia 

 

 

Etimologicamente, Autonomia significa a liberdade do sujeito de estabelecer suas 

próprias leis, autós (por si mesmo) e nomos (lei) e segundo o dicionário Houaiss é a 

capacidade dos sujeitos de governar-se pelos próprios meios. O conceito define-se também no 

pensar autônomo vinculado ao fazer autônomo, que para acontecer é necessário considerar o 

mundo em que se está e as limitações que ele propõe, ou seja, a Autonomia não é absoluta e 

nem sinônimo de autossuficiência, devendo levar em consideração as leis do mundo que a 

cerca, não com um caráter completamente limitador, mas sim numa perspectiva de respeito às 

leis de todos.    

O conceito de Autonomia direcionado ao contexto educativo propiciará a constituição 

de uma escola autônoma, que proponha em suas práticas o desenvolvimento da cidadania nos 

seus educandos, ou seja, sujeitos autônomos, responsáveis e solidários, não conformadores de 

um sistema tradicional e pouco crítico. 
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Uma pedagogia que visa o desenvolvimento de sujeitos autônomos deve, acima de 

qualquer coisa, ter um olhar atento sobre os sujeitos, levando em conta suas peculiaridades, 

interesses, curiosidades, medos e sua identidade, para assim estabelecer um ambiente no qual 

esse sujeito se sinta inserido e disposto a participar. Conforme afirma Paulo Freire (1996), 

formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, é, na 

verdade, promover espaços onde os sujeitos possam, a partir de suas curiosidades, ser capazes 

de escolher, pesquisar e, assim, construir sua aprendizagem. 

Nessa perspectiva o educador se encarrega de um importante papel no processo 

educativo, promover uma prática docente crítica, na qual as aprendizagens partam de 

abordagens de cunho significativo para os sujeitos, inquietando-os com desafios pautados em 

suas realidades e curiosidades para assim construir um pensamento concreto e crítico sobre os 

conteúdos.  Sendo que não basta ao educador apenas manter uma prática voltada para os 

princípios autônomos, mas sua conduta deve dar-se nesses princípios, como afirma José 

Pacheco (2012) o professor não ensina aquilo que diz, o professor transmite aquilo que ele é. 

 

Na medida em que necessita estar atento ao que acontece com seus alunos, ser 

crítico para formar críticos, ser livre para promover a libertação, ser consciente para 

superar a alienação, acreditar na mudança para promover transformações, refletir 

sobre sua prática à luz de uma teoria, não desprezar os saberes e a cultura de cada 

um, respeitar para ser respeitado, ser autônomo para formar para a autonomia, 

caminhando para o processo natural da humanização. (PETRONIA e SOUZA, 2009, 

p. 357). 

 

 Respeitar os saberes dos educandos e suas singularidades, propondo meios para a 

interação dos vários saberes e fazer uma ponte com os conteúdos curriculares promoverá 

aprendizagens significativas e tornará a vivência escolar mais interessante, pois esta se dará 

na conjuntura do que o estudante vive cotidianamente, estando a escola inserida e atuante na 

sociedade, formando sujeitos também comprometidos com essa sociedade. 

 

A curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa 

que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura 

experiência feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o 

respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito 

e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 

educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção” da ingenuidade 

não se faz automaticamente. (FREIRE, 1996, p. 16). 

 

 

O processo de desenvolvimento da Autonomia na escola não deve estar dissociado da 

Autonomia familiar. O ideal é que as duas instituições trabalhem em conjunto, pois as 
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primeiras experiências da criança são vivenciadas no ambiente familiar, ela insere-se no 

contexto escolar com certa bagagem que pode contribuir positiva ou negativamente para o seu 

desenvolvimento. Talvez seja exatamente neste ponto que surja a complexidade da construção 

da Autonomia.  Se o trabalho pedagógico estiver dissociado da educação familiar teremos 

nosso desafio aumentado, pois a escola poderá estar empenhada em formar para a cidadania e 

os pais sem esta atenção, atuando num caminho diferente ao da escola. Ou seja, o 

desenvolvimento da Autonomia tem que ser algo constante, e acontecer numa via de mão 

dupla, na qual a família e a escola possam trocar experiências, contribuir e ter o compromisso 

com o formar para ser autônomo. 

Segundo Pacheco (2013), a Autonomia exprime-se como produto da relação. Não 

existe autonomia no isolamento, mas na relação EU-TU, no sentido que Buber lhe outorga. 

Essa afirmação é muito pertinente, pois é nas relações e interações cotidianas com os 

professores, os colegas, os pais e a comunidade que o sujeito vai compreender os limites, 

fazer suas escolhas, apropriar-se do conhecimento do todo, desenvolver sua criticidade e 

solidariedade, tudo isso baseado nas trocas que ele estabelece com o meio.  

 

Defendemos que uma educação que visa promover a autonomia deve atentar para a 

formação do ser humano e não apenas para o ensino-aprendizagem de conteúdos. 

Dessa forma, precisa atentar para todos elementos envolvidos na educação: a postura 

do professor, da direção, a situação material da escola, a participação dos pais, os 

conteúdos a serem apreendidos, etc. A formação ocorre na interação de todos 

elementos que envolvem a educação, por isso todos eles devem ser pesados de tal 

forma a contribuir para a aprendizagem crítica e para a construção gradativa da 

autonomia do educando. (ZATTI, 2007, p. 56). 

 

Dentro dessas perspectivas, é possível visualizar o quanto o processo educativo possui 

ferramentas para ser um ambiente disseminador de autonomia, mas se faz necessário que 

todos os envolvidos nesse processo estejam voltados para isso. Não existe uma receita para 

que se chegue ao desenvolvimento da Autonomia, esta acontecerá na prática autônoma 

cotidiana em que a humanidade seja valorizada. São atitudes simples como aprender a escutar, 

a refletir e a atentar as singularidades que constituirá a Autonomia no sujeito.  

 

2.2 Conceito de Alegria 
 

 

Para falar sobre o conceito de Alegria faz-se necessário, citar a origem do teórico 

Spinoza que foi um dos principais pensadores desse conceito. Baruch Spinoza nasceu em 
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Amsterdã em 1632, estudou em escola judaica e, por isso, tinha proximidade às ideologias 

religiosas. O seu pai era comerciante e queria que o filho seguisse com a profissão, porém 

Spinoza preferia seguir com os estudos, por isso optou pelo rabinato. Ao longo de seus 

estudos ele se distanciou dos princípios judaicos, e isso acabou gerando sua excomunhão, 

ficou exilado por um tempo, mas nada o impediu de prosseguir com seus estudos em filosofia 

e a dar início aos seus escritos.  

Spinoza foi um filósofo muito perseguido por causa das suas ideias que não eram 

aceitas pelo governo de sua época, além dele, seus amigos/seguidores também eram 

perseguidos por compactuarem com seus pensamentos. Algumas de suas obras foram 

publicadas sem autoria, na tentativa de expor suas ideias, sem sofrer retaliação. Ele sempre 

viveu uma vida muito simples e quando houve a troca do governo da época, chegou a ser 

convidado para lecionar filosofia, porém ele negou o convite com receio de perder sua 

liberdade de expressão. Dentre suas obras a que mais se destaca é a “Ética”, é nesta que ele 

teoriza sobre o conceito de Alegria, que é um dos conceitos norteadores deste trabalho. 

Alegria significa estado de viva satisfação, de vivo contentamento; regozijo, júbilo e 

prazer, segundo a definição do dicionário Houiass de Língua Portuguesa. Mas como seria a 

Alegria no contexto educacional? Para responder a essa pergunta recorre-se ao filósofo 

Spinoza, que abordou o tema Alegria com bastante profundidade, tornando-se uma referência 

no assunto. 

 A constituição do conceito Alegria é desencadeada a partir do entendimento de bom e 

mau, e dos seus impactos na vida do sujeito, ou seja, causando momentos de Alegria ou 

tristeza e, por conseguinte, influenciando positiva ou negativamente sua potência de agir. 

Conforme afirma Spinoza (2002) chamamos “bom” ou “mau” o que é útil ou nocivo à 

conservação de nosso ser, isto é, o que aumenta ou diminui, ajuda ou reduz a nossa potência 

de agir. 

Quando se fala em potência de agir refere-se a uma energia que gera ação, com 

resultados sempre positivos à existência dos sujeitos. Bons encontros/experiências 

proporcionam momentos de Alegria que aumentam a potência de agir e esta, por sua vez, gera 

mais atitudes/ações nos sujeitos. Essa perspectiva, quando direcionada ao processo educativo, 

é capaz de constituir cidadãos ativos, críticos e reflexivos, em outras palavras, seriam sujeitos 

capazes de fazer escolhas que lhe proporcionassem mais momentos de Alegria, que em outras 

palavras, proporcionam Autonomia. Por outro lado, maus encontros/experiências 

proporcionariam o oposto, ou seja, momentos de tristeza que inibiriam a potência de agir. Isso 
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numa perspectiva educativa constituiria sujeitos conformados, passivos, acríticos, 

reprodutores das imposições externas e do sistema, potencializando práticas e experiências 

heterônimas. 

A citação abaixo de Wanderley C. Oliveira (2000, p. 52), faz um paralelo entre dois 

modos de vida, o primeiro mostra um sujeito passivo com baixa potência de agir e o segundo 

um sujeito ativo, com alta potência de agir.  

 

Existem, portanto, dois modos de vida: 1) a vida do homem passivo, que vive 

entregue aos seus encontros, nada fazendo para orientá-los de forma a experimentar 

mais alegrias que tristeza; e, 2) a vida do homem ativo, que, pelo esforço da razão, 

busca orientar seus encontros de forma a experimentar mais alegrias que tristezas. 

 

 

A mesma situação pode ser facilmente ilustrada no contexto escolar. Imaginemos um 

professor com postura passiva, reprodutor de normas e regras, que nada faz para proporcionar 

em seus encontros experiências alegres. O que esperar de seus educandos? No outro viés têm-

se professores ativos, que usam a criatividade para proporcionar momentos de Alegria e que 

propõe espaços para as manifestações individuais de seus estudantes. O que esperar de seus 

educandos? A verdade é nítida, professores passivos possuem pouca potência de agir e geram 

sujeitos passivos também com baixa potência de agir e professores ativos possuem muita 

potência de agir e, consequentemente, geram sujeitos com alta potência de agir. 

Na abordagem espinosiana existem três afecções básicas que são: a Alegria, a Tristeza 

e o Desejo: 

 
Alegria, tristeza e desejo são as afecções básicas. Todas as demais afecções se ligam 

a elas. Em todo sentimento, de amor, de ódio etc, no fundo encontramos a alegria, a 

tristeza e o desejo. Se estas afecções básicas se diversificam e se complicam tanto 

dando origem a um "sem fim" de outras afecções, isto se dá apenas em virtude das 

relações extrínsecas que as ligam umas com as outras ou as ligam a certas idéias, tal 

como veremos a seguir. (OLIVEIRA, 200, p. 51). 

 

 

Têm-se ressaltado a Alegria dentro do processo educativo, mas não se pode esquecer 

que outros sentimentos positivos podem surgir ou ser construídos no mesmo. Quando os 

momentos de Alegria estão diretamente relacionados a um agente causador, surge um novo 

sentimento, o amor. Todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem como: pais, 

educadores e gestores, podem ser um agente causador e trabalhar a educação com este 

sentimento que ultrapassa os momentos de Alegria. 

Assim como na Autonomia, não existe receita para o desenvolvimento de Alegrias no 

contexto educativo, porém o educador possui um importante papel de cuidar, estar atento às 
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singularidades e oferecer condições que possibilitem a aprendizagem dos educandos. E 

conforme afirma Merçon (in Rabenor 2010, p. 15), a atenção aos encontros alegres, que 

aumentam nossa potência de pensar e agir, formaria assim um componente significativo no 

processo educativo. Sendo assim, o professor estando atento aos educandos e aos processos 

como um todo, visando promover encontros alegres, tornará a aprendizagem mais 

significativa.   

Merçon (in Rabenort 2010, p. 14) afirma que o poder da educação reside justamente 

na abertura que promove para que o pensamento possa se afirmar, nos estímulos que oferece 

para que cada um experimente, por conta própria, o pensar, levando-o cada vez mais longe. 

Ou seja, o poder da educação se firma na promoção de espaços de liberdade que proponha 

condições para que o sujeito possa firmar seus pensamentos e se desenvolver cada vez mais. 
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Capítulo 3 – Metodologia 
 

 

A pesquisa apresentada possui natureza qualitativa, que, contrária à natureza 

quantitativa, que se baseia no paradigma positivista, preocupando-se com medições, 

quantificações e objetividade. A abordagem qualitativa se baseia no paradigma interpretativo, 

caracterizando-se como mais exploratório, subjetivo e possibilita mais liberdade aos 

envolvidos. 

A escolha da abordagem qualitativa se deu por se tratar do desenvolvimento de um 

projeto ao longo de um ano em uma instituição escolar, sendo pautada nas relações cotidianas. 

O cunho qualitativo está apoiado na interação do pesquisador com os sujeitos, na intenção de 

compreender os fatos pela perspectiva dos envolvidos. 

De acordo com Godoy (1995, p. 58): 

De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os 

eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte 

de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o 

estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

 

O trabalho se desencadeou através da pesquisa participante, no qual os instrumentos 

utilizados foram a observação participante, o diário de campo e as entrevistas 

semiestruturadas, havendo assim envolvimento entre pesquisador e pesquisados durante o 

processo de pesquisa. A perspectiva da pesquisa e da observação participante se constituiu a 

partir do diálogo entre teoria e prática, no qual as interações eram valorizadas e vários saberes 

constituídos no cotidiano dessa práxis. A pesquisa participante, de acordo com Fals Borda 

(1983, p. 43 apud GIL, 1999, p. 47) é a pesquisa que leva em conta as aspirações e 

potencialidades de conhecer e agir.  

 

“[...] que responde especialmente às necessidade de populações que compreendem 

operários, camponeses e índios – as classes mais carentes nas estruturas sociais 

contemporâneas – levando em conta suas aspirações e potencialidades de conhecer e 

agir. É a metodologia que procura incentivar o desenvolvimento autônomo 

(autoconfiante) a partir das bases e uma relativa independência do exterior”. (FALS 

BORDA 1983, p. 43 apud GIL, 1999, p. 47). 
 

A pesquisadora se utilizou da técnica observação participante como uma forma de 

aproximação e conhecimento da realidade dos educandos, que segundo Gil (1999) consiste na 
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participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo. E no processo de observação e constituição da pesquisa, a pesquisadora 

também construiu o diário de campo objetivando registrar diariamente os diálogos, 

experiências, vivências e acontecimentos cotidianos na escola. 

 De acordo com Minayo (1993, p. 100 apud ESTEVAN, 2012 p. 01): 

  
...um diário de campo é caracterizado, desta maneira: “...constam todas as 

informações que não sejam o registro das entrevistas formais. Ou seja, observações 

sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, festas, instituições, gestos, 

expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. Falas, comportamentos, hábitos, 

usos, costumes, celebrações e instituições compõem o quadro das representações 

sociais”. 

 

O processo de observação se deu por meio da inserção da pesquisadora no contexto 

escolar e na sala de aula e, posteriormente, com o foco nos dispositivos do Projeto Autonomia 

através de oficinas de Construir e Brincar. A partir disso, a pesquisadora foi construindo seu 

diário de campo pautado nas interações cotidianas e no processo de construção das oficinas. 

Posterior a essa construção, a mesma realizou algumas entrevistas semiestruturadas com 

coordenadores, professores e estudantes, buscando aprofundamento em algumas questões 

norteadoras deste trabalho. 

Segundo Triviños (1987, p. 146):  

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

As entrevistas funcionaram como um excelente instrumento que possibilitou captar as 

impressões, realizações e considerações sobre os momentos que o projeto permaneceu na 

escola. E, principalmente, um aprofundamento nas questões e objetivos que nortearam o 

trabalho. 
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3.1 Contexto da pesquisa 

 

 

A pesquisa se desenvolveu juntamente com o Projeto Autonomia no ano de 2013 

numa Escola Classe Pública do DF, da Regional de Ensino do Plano Piloto, tendo 410 

estudantes e 16 professores distribuídos nos turnos matutino e vespertino. A escola é dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, comtemplando turmas do 1° ao 5° ano. 

A escola se localiza num ambiente cercado por natureza, permitindo aos seus 

estudantes um contato direto com a natureza, diariamente. Ela possui uma estrutura adequada 

às demandas dos que ali participam, tendo oito salas de aula, uma direção, uma coordenação, 

uma sala de professores, uma sala para orientação, uma sala de recursos, banheiros masculino 

e feminino, dois banheiros para professores, uma cantina, um almoxarifado, um sala para as 

pessoas de serviços gerais, um parquinho, uma casa de brincadeiras, um pátio, uma sala de 

informática e uma quadra de esportes. A gestão da escola é democrática e possui um caráter 

dialógico nas interações com os sujeitos que ali se inserem.  

Num olhar quantitativo, a estrutura da escola está adequada às demandas dos sujeitos, 

porém num aspecto qualitativo, essa estrutura possui algumas limitações, as salas de aula são 

pequenas e isso acaba por limitar a confecção de algumas atividades. A sala dos professores 

também é pequena, o que dificulta as reuniões e planejamentos, a sala de informática está 

inativa e falta uma sala para a montar uma biblioteca, até então, cada sala possui uma estante 

de livros para os estudantes escolherem e lerem. O pátio, o parquinho e a quadra de esportes 

possuem ótimas instalações, possibilitando às crianças os utilizarem da melhor maneira.  

A entrada do Projeto Autonomia na escola se deu em quatro movimentos. O primeiro 

é caracterizado pela interlocução entre os coordenadores e professores do projeto com a 

gestão da escola, visando um diálogo a respeito da possibilidade de construção do projeto na 

escola, posteriormente, a entrada de estudantes de diversas áreas de formação nas salas de 

aulas, a princípio como observadores e, mais tarde, como propositores de atividades. O 

segundo se deu na proposta de realizar oficinas na escola, que seriam planejadas, executadas e 

avaliadas pelo coletivo Autonomia em conjunto com toda a escola. O terceiro era composto 

por reuniões de formação na escola, que aconteciam quinzenalmente com a participação dos 

professores e a gestão da escola junto a todo o coletivo Autonomia. Essas reuniões 

objetivavam a integração do projeto com a escola, avaliação dos processos que estavam se 

desencadeando dentro e fora da sala de aula, avaliação e novas demandas oficinas, entre 
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outros assuntos relevantes ao projeto e à escola. O último tinha por finalidade reunir os 

coordenadores da escola com os coordenadores do projeto, com a perspectiva de viabilizar 

espaços para atuação na escola, avaliar o projeto como um todo, dialogar sobre as relações 

estabelecidas entre os professores e os estagiários que se inseriram nas salas de aula, pensar 

uma orientação aos professores, visualizar quem realmente estava participando do projeto, 

entre outras possibilidades de discussão. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

 

As entrevistas aconteceram na escola, onde o Projeto Autonomia atuou durante o ano 

de 2013, com diálogos e cronogramas acertados previamente, com os professores e 

estudantes. Às famílias dos estudantes foi enviado um termo de consentimento livre e 

esclarecido, para que os pais assinassem, autorizando o estudante a participar da pesquisa, e 

os professores assinaram o mesmo documento no dia da entrevista. A elaboração desse termo 

tem por objetivo resguardar os cuidados éticos para com os participantes da pesquisa, e ainda 

como forma de assegurar a confidencialidade da identidade dos sujeitos envolvidos e ainda 

foram utilizados nomes fictícios nos relatos das entrevistas. 

Os sujeitos participantes da entrevista foram escolhidos a partir da participação 

durante a prática do projeto na escola, principalmente no momento das oficinas. Mesmo o 

projeto tendo estado na escola durante o ano de 2013, as entrevistas só aconteceram no início 

de 2014, sendo assim, houve algumas alterações nos cargos das educadoras que participaram 

da pesquisa. Foram entrevistadas cinco educadoras, duas destas permanecem desde o início da 

pesquisa até os dias atuais como professoras em sala de aula regular e uma coordenadora 

permanecem na mesma função. Uma educadora, que antes atuava como coordenadora, 

atualmente se encontra como professora regular, já a outra que antes atuava como professora, 

atualmente está como coordenadora escolar. 

 As educadoras que participaram da entrevista têm idade entre 25 e 60 anos, todas 

atuam na rede pública de ensino, dentre as cinco, três são graduadas em pedagogia, uma em 

teologia e direito e a outra em letras espanhol. Os estudantes que participaram da pesquisa 

têm idade entre 9 e 10 anos, todos estão no 5° ano do ensino fundamental, sendo dois do sexo 

masculino e duas do sexo feminino. 
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Capítulo 4 – Análise de Fragmentos 
 

 

Nessa etapa do trabalho buscou-se, através de entrevistas semiestruturadas baseadas na 

temática do mesmo, dar voz aos sujeitos que vivenciaram a construção do Projeto Autonomia 

na escola. A partir da análise dos depoimentos observam-se certas características em comum 

nos relatos, que propiciaram o surgimento de algumas categorias de análise. A separação dos 

relatos nessas categorias de análise se justifica pelo caráter facilitador com relação à análise e 

discussão, porém todas as categorias estão interligadas e compõem o objetivo maior do 

estudo. 

As questões norteadoras das entrevistas foram pautadas nas reflexões tidas durante um 

ano de interação na escola e nos registros do diário de campo, que desencadearam algumas 

inquietações, de certa forma curiosidades, sobre a percepção dos sujeitos da escola em relação 

ao projeto, refinando para os momentos de Alegria constituídos entre o projeto e a escola.  

 

4.1 Experiência inovadora para a escola 

 

 

Educadora Maria: Então, eu sou a professora que faz muita coisa diferente, 

mas ter gente de fora em sala é uma experiência junto com a gente, me 

ajudou a dar aula, sabe! Porque eu podia fazer atividades diferentes e eu 

tinha sempre alguém do lado, porque mal ou bem, você sempre... Mesmo 

que você dê conta de 32 alunos, você tem que dar conta e tem que se virar, 

mas tendo pessoas junto com você na atividade você pode dar atenção mais 

individualizada, mas teve dias que eram 4 pessoas, eu e as três meninas e 

no outro era eu e dois meninos, então no dia em que éramos quatro a gente 

podia fazer qualquer atividade que a turma estava toda assistida, e a gente 

fazia muita atividade de arte, fazia jogos pedagógicos, fazia dinâmicas 

diferentes e isso ajudou muito pra eles em tudo. 

Esse relato deixa clara a perspectiva inovadora do Projeto Autonomia na escola e o 

impacto disso na vida da educadora e no processo de ensino e aprendizagem. Pois através da 
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entrada dos extensionistas em sala de aula, elas se sentiam mais valorizadas e motivadas a 

fazer mais e diferente, com o intuito de propiciar assistências coletivas e individuais aos 

estudantes e, assim, possibilitar mais aprendizagens. Outro aspecto muito relevante é que, 

mesmo a professora já trabalhando na perspectiva de inovação em algumas atividades, ela via 

no projeto uma possibilidade de contribuição, tanto na parte de auxílio, como na parte do 

pensar junto e fazer diferente. Nesse processo onde o extensionista se inseria na sala de aula 

era estabelecida uma relação de mão dupla, onde o extensionista contribuía com a turma e 

obtinha aprendizagens diversas e recíprocas.  

A inserção do projeto na escola foi considerada uma quebra da rotina, primeiro pela 

entrada dos extensionistas nas salas de aula e segundo pela construção e execução das 

oficinas, que possibilitou uma transversalidade na escola, onde a prática educacional pôde ser 

visualizada a partir de um novo prisma. As oficinas foram o marco principal dessa 

transversalidade na escola, pois permitiu a interação de crianças de diversas idades, 

possibilitando a elas fazerem suas próprias escolhas e, ainda, que os professores ajudassem a 

construir as oficinas baseadas nesse novo prisma educacional. Além de possibilitar um 

convívio entre a universidade e a escola, que promove aprendizagens diversas para ambas as 

partes. 

Educadora Juliana: Olha eu achei muito interessante primeiro a iniciativa 

de ter os alunos da UnB aqui, assim com uma visão diferente, que é bom 

essa interação sobre faculdade e escola para a prática e me senti assim de 

ver alguns sonhos realizados, vocês aqui para mim foi a representação 

dessa realização de fazer a dinâmica da educação funcionar com um novo 

olhar, então foi tudo positivo. 

Pacheco (2013, p.10) se aproxima da convicção de Rubem Alves em que o educador é 

um ser esperançoso, existindo assim a esperança de um tempo novo e de um tempo de atos 

criadores. Baseado nisso, pode-se perceber que um pouco da visão que algumas educadoras 

tinham sobre o projeto se dava numa perspectiva de esperança, pois elas viam no projeto a 

possibilidade de um novo tempo que fosse capaz de promover um fazer diferente, capaz de 

romper com alguns paradigmas e alcançar mais aprendizagens apoiadas na subjetividade e 

criatividade. 
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4.2 Alegria e Autonomia relacionadas aos momentos de liberdade e às próprias escolhas 

 

Tanto as crianças quanto as educadoras, quando foram questionadas nos aspectos de 

Alegria e de Autonomia, fizeram uma mistura dos dois conceitos, como se eles se 

complementassem, relacionando os momentos em que eles se sentem alegres com os 

momentos em que eles estão livres para fazer o que quiserem. As educadoras sempre 

defendem os momentos nos quais as crianças se sentem alegres, ligados ao tempo livre, 

momento no qual elas escolhem o que querem fazer e a forma como querem fazer, mas 

algumas ainda ressaltam que existem momentos de Alegria em sala de aula, quando há 

atividades que fujam do comum. 

 

Educadora Maria: ...mas se você for pensar no que eles pensam como 

momento feliz para eles é o recreio, é a hora do lanche, é a hora de uma 

festa, é a hora de alguma apresentação diferente na frente, são os ensaios 

pra festa junina, então são momentos específicos que eles vão pontuar. Mas 

a gente tem momentos que eles se divertem em sala... 

Estudante Luiza: Sim, no recreio, no pátio quando eu estou brincando com 

minhas amigas, assim eu fico alegre.  

A afirmação das professoras sobre os momentos de Alegria das crianças se confirmada 

no relato das mesmas, pois sempre que questionadas sobre os momentos em que elas se 

sentem alegres, elas ressaltam os tempos livres como: o recreio, as brincadeiras, a quadra de 

futebol e quando há algo diferente na escola. E, em contrapartida à afirmação da educadora, 

uma criança relatou também se sentir alegre em sala de aula, nos momentos em que a 

professora propõe brincadeiras.  

 

Estudante Lucas: Sim, na hora do recreio, quando tem brincadeiras, às 

vezes na sala de aula, quando a professora faz brincadeiras. 

Mesmo que esses dois conceitos possam se relacionar e se complementar, é importante 

compreendê-los separadamente, para depois visualizar suas interações. O conceito de Alegria, 
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conforme já citado na página 32, parte de uma perspectiva do que é bom para os sujeitos, ou 

seja, experiências boas para sua existência, e a partir dessas experiências aumenta-se a 

potência de agir, que são desencadeadas através de ações e atitudes dos sujeitos. Já o conceito 

de Autonomia, conforme tratado na página 30, relaciona-se aos sujeitos serem construtores de 

sua própria história, ou seja, ser capaz de fazer suas escolhas e assim constituir seus 

processos. Logo abaixo, segue o relato de uma professora que expressa bem o conceito de 

Autonomia: 

 

Educadora Joana: Autonomia eu acho que é a pessoa poder ser autora do 

seu processo se fazendo única e simplesmente, única e simplesmente não, 

mas primeiramente pelas suas vontades, aquilo que ele tem a vontade de 

fazer e depois ele sendo autônomo vai perceber se aquilo é possível ou não 

e o que ele precisa pra fazer aquilo ou não. Eu acho que é isso. 

Ainda na perspectiva dos dois conceitos, porém com foco nas ações do Projeto 

Autonomia na escola, visualiza-se que além do caráter inovador do mesmo, segundo os 

relatos, é também um disseminador de momentos de Alegria e liberdade na escola segundo a 

perspectiva das oficinas.  

 

Educadora Kely: Sim, eu acho que pelas crianças escolherem o que elas 

querem fazer, por elas participarem do que elas querem, do que elas 

quisessem, isso já proporciona alegria. 

Estudante Luiza: Porque eu estava fazendo uma coisa que eu gosto e, 

quando eu faço coisas que eu gosto, eu me sinto alegre. 

É bastante visível nas duas falas, o quanto as oficinas proporcionaram algo diferente 

para a escola e, tanto a educadora quanto a estudante, confirmam que o projeto constituiu 

espaços de Alegria na instituição. E nos discursos fica perceptível que quando os sujeitos 

fazem suas escolhas a partir dos seus interesses, a chance deles se sentirem alegres é muito 

grande e aumenta sua potência de agir, Nesse aspecto torna-se visível a proximidade que os 

conceitos de Alegria e Autonomia podem ter, podendo até mesmo, um levar ao outro e vice-

versa.  
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 4.3 Atividades Lúdicas e Aprendizagem Significativa 

 

As atividades lúdicas foram destacadas como constituidoras de espaços de Alegria 

pelas crianças e pelas as educadoras, umas relacionadas ao tempo livre na hora do recreio e 

outras com a proposta das educadoras, dentro ou fora da sala de aula, com atividades 

diferenciadas, jogos pedagógicos, dinâmicas, música, entre outras. Conforme se afirma no 

relato a seguir: 

 

Educadora Gilda: O recreio, as aulas externas, atividades diferenciadas 

que não seja aquele cotidiano da escola chega em sala, faz o dever, abre o 

caderno e não sei o quê, aquela coisinha de sempre. Qualquer outro 

momento para eles é interessante.  

Nesse relato também é possível perceber que qualquer atividade que proponha algo 

que fuja do comum, acaba se tornando mais interessante para as crianças. Nesse aspecto, 

atividades lúdicas ganham destaque, pois propõem uma aprendizagem pautada em objetos 

e/ou situações mais próximas do estudante, tornando a aprendizagem mais concreta. Diante 

desse contexto, as oficinas trabalham exatamente nessa parte mais lúdica, pois eram propostos 

dois blocos de oficinas, uma de brincar, onde eram levados diversos brinquedos e 

modalidades de brincadeiras em que eles podiam ir circulando entre todas e, uma de construir 

brinquedos, onde era proposto um modelo de brinquedo e eles aprendiam a confeccionar e 

depois tinham a oportunidade de brincar. Esses momentos de oficina foram considerados 

pelos educadores e pelas crianças como um grande momento constituidor de Alegrias, as 

crianças ficavam muito empolgadas e motivadas com as oficinas, e queriam participar sempre 

de todas. 

 

Educadora Juliana: Alguns ficaram assim tão alegres e tão feliz e 

deslumbrados com tudo de opção que tiveram, por exemplo fazer um 

carrinho com material de reciclagem, fazer um vai e vem, cada atividade e 

cada oficina que passou, cada vivência, só que eles não queriam escolher 

três ou quatro, eles queriam fazer todas porque foi algo assim como que o 

paraíso, foi para a “Disney”, muitos deles se sentiram assim, “tô na 
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Disney” e agora como alguns não estavam muito preparados eu percebi 

que alguns ficaram tão deslumbrados que depois tiveram dificuldade de 

atender os comandos básicos e simples, às vezes vocês davam um comando 

e alguns tinham dificuldade porque ainda estavam tão deslumbrados com 

tudo, não aprenderam a seguir os comandos, não simplesmente como uma 

imposição, mas como o melhor para o grupo, para funcionar. Mas eu acho 

que isso é processo e, infelizmente, não está continuando, porque seria bom. 

Esse “deslumbramento” e “Alegria” das crianças também foram visualizados nos 

relatos delas, no contexto em que foram questionadas sobre os momentos de Alegria tidos na 

escola depois da entrada do projeto, e elas responderam: no momento das oficinas foi legal 

eles explicando o que era pra fazer e ajudando a gente (Estudante Lucas), quando eu estava 

fazendo carrinho, aquele carrinho lá de montar (Estudante Geovane). E quando foram 

questionados dos momentos de Alegria em sala de aula, o estudante respondeu: quando a 

professora faz brincadeiras (Estudante Lucas). 

As oficinas, de modo geral, se constituíram em momentos de construir brinquedos e 

brincar, estando assim totalmente voltadas à ludicidade que é primordial para a infância. E 

Mendonça faz uma teorização muito relevante sobre essa perspectiva do brincar, no qual 

coloca o brincar como uma necessidade humana. 

 

O brincar, sobretudo na infância, quando vivido com sensações de prazer; prazer que 

represente alegria de fazer, de descobrir e descobrir-se; representa uma das 

necessidades humana como a indispensável presença efetiva dos pais; uma 

alimentação adequada; cuidados efetivos de prevenção de doenças comuns a 

primeira infância; escolarização; afeto de todos que lidam com a criança. 

(MENDONÇA, 2008). 

 

 

As atividades lúdicas, tanto executadas pelos educadores quanto as proporcionadas 

através do projeto na escola, trazem uma perspectiva de aprendizagem significativa, estando 

mais atenta ao que está próximo, concreto, e é interessante para as crianças, como forma 

norteadora do trabalho pedagógico.  

 

Educadora Kely: [...] Bom, eles têm muita alegria quando eles estão 

aprendendo também, assim temas que eles se interessem.  Então, essa 

minha turma atual, a gente escolheu o tema que eles queriam trabalhar 

durante o ano inteiro, que são os animais. Então a gente conseguiu juntar 
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um projeto grande da escola que é a COPA e a diversidade com os animais. 

Ai então é... eles estão assim muito interessados e estão muito alegres. 

Educadora Joana: ...De poder fazer as professoras terem essa experiência, 

as crianças também, lógico, eu acho que são as principais, mas se as 

professoras perceberem que é possível você trabalhar com coisas que sejam 

importantes e significativas para as crianças de outra forma, que na 

verdade trabalhando de outra forma se torna muito mais significativo. 

Para que a aprendizagem significativa possa ocorrer é necessário primeiramente, que o 

sujeito esteja disposto a aprender. Ao educador cabe a função de estar atento às necessidades 

do estudante, aos conhecimentos que ele traz consigo e ao fato de que o conteúdo escolar deve 

ter significado para a vida do sujeito. Ou seja, para que a aprendizagem significativa aconteça 

é necessário ensinar a partir do que o estudante já sabe, Ausubel (1980, p. 6 apud LINO e 

FUSINATO, 2011, p. 76) enuncia muito bem isso quanto afirma que o mais importante fator 

isolado que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e ensine-o 

de acordo. 

 As oficinas tiveram esse caráter de significação, porque estavam atentas às 

necessidades e interesses dos sujeitos. Antes da execução das oficinas sempre havia reuniões 

de planejamento, nas quais os educadores davam sugestões que traziam as demandas e 

interesses dos estudantes e ideias sobre perspectivas a serem trabalhadas. A partir disso, o 

projeto tentava confeccionar as oficinas, sempre atento a essas demandas, que também eram 

observadas na sala de aula e nos diálogos informais com as crianças. Na execução das 

oficinas, sempre era perguntado se os estudantes já conheciam tal brinquedo ou brincadeira, e 

caso a resposta fosse positiva, eles poderiam auxiliar os demais, o que torna a aprendizagem 

ainda mais significativa. Ao final de cada confecção das oficinas, havia o momento de 

avaliação, e os estudantes relatavam o que gostaram, o que não gostaram, o que acharam 

interessante e, ainda, se gostariam que tal atividade se repetisse. Essa perspectiva funciona 

como uma grande ferramenta para o próximo momento de consolidação de mais 

aprendizagens, pois já torna visível o que interessa aos sujeitos, o que eles já sabem e de onde 

se pode partir para a inserção de outros conteúdos. 
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 Como já explicitado no início das análises, as categorias funcionaram como uma 

forma de separar os relatos por eixos de similaridades, mas todas estão interligadas. Isso ficou 

evidenciado em cada análise, pois em vários momentos eram retomadas as demais categorias 

e elas se interligavam e davam mais significado umas às outras. Então a separação foi feita 

apenas para que houvesse um maior entendimento de cada uma. 

  Neste ponto do trabalho fica claro por meio dos discursos dos estudantes e 

professores, o carácter positivo do Projeto Autonomia quando desenvolvido na escola. A 

construção do projeto causou uma quebra na rotina da sala de aula e desenvolveu atividades 

mais voltadas para o lúdico, porém, um lúdico orientado para a aprendizagem significativa e 

interesse dos estudantes. Isso, de fato, é percebido e desejado pelos estudantes que sempre 

fizeram uma avalição positiva em seus discursos. 

 A presença do projeto como um todo na escola foi percebida com uma inovação não 

só pelas atividades que ele promoveu, mas também, pelo apoio que os extensionistas deram 

aos professores que sentiram menos sobrecarregados e mais valorizados, por conseguinte, 

possuíam mais disposição para inovar. 
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Considerações finais 

 

 

Posso concluir, com a construção deste trabalho, que pude alcançar os objetivos 

propostos. Através da metodologia utilizada, com a observação participante e as entrevistas, 

foi possível visualizar o quanto o Projeto Autonomia foi constituidor de momentos de Alegria 

na escola acompanhada por esta pesquisa. 

No cotidiano da escola já existem momentos de Alegria através dos momentos que 

fogem do cotidiano coma as dinâmicas, os jogos e as atividades diferenciadas, porém com a 

realização do projeto, os espaços de Alegria foram potencializados, promovendo mais 

aprendizagem e o desenvolvimento da Autonomia dos sujeitos. Isso ficou evidenciado na fala 

de algumas professoras, que consideram que no desenvolvimento das oficinas e intervalo 

entre uma e outra, era possível perceber as mudanças nos estudantes em relação às escolhas e 

até na forma como eles passaram a se posicionar. Nas fala das crianças isso também se 

evidenciou, principalmente em algumas oficinas que foram muito ressaltadas por eles como a  

caça ao tesouro, construir carrinho e boneco de farinha, pois eles percebiam que estavam 

aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. 

O caráter construtor do projeto levou um tempo para ser compreendido pelos 

educadores, que pensavam que o projeto seria algo a ser implementado na escola. Essa 

compreensão foi se dando a cada vivência, reunião e oficina realizada, através dos diálogos, 

adaptações e avaliações constantes. Nessa perspectiva, a distância entre os integrantes do 

projeto e os integrantes da escola foi diminuindo, mas percebo que restaram algumas lacunas 

para a compreensão total do projeto, principalmente em relação ao que é Autonomia, sem 

relacioná-la com “bagunça”.  

O processo de construção da Autonomia não acontece de um dia para o outro e precisa 

de liberdade constante para se desenvolver e um amadurecimento ético acerca de si e do 

outro, mas, com certeza, o período em que o projeto permaneceu na escola possibilitou 

mudança tanto nas crianças quanto nos educadores. Nas crianças a compreensão de que se 

pode aprender brincando e fazendo o que elas gostam e nos educadores, que é possível que a 

escola promova momentos significativos para os estudantes, que fujam ao comum e 

promovam aprendizagens diversas. 

Numa perspectiva mais conceitual os conceitos de Autonomia e Alegria estão muito 

interligados e é até difícil dizer qual vem primeiro, pois se considerarmos que um sujeito 
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tenha encontros bons, fique alegre e isso gere potência de agir, com o tempo isso poderá 

trazer sua Autonomia. Já um sujeito sendo autônomo, ou seja, autor de seus processos, 

provocará encontros alegres que gerarão mais potência de agir, realimento o processo. O pré-

requisito para que ambos se desenvolvam é a liberdade, pois assim ambos podem ocorrer e 

um pode levar ao outro.  Portanto, uma escola que possibilite a constituição de espaços de 

Alegria promoverá a constituição de sujeitos autônomos.  
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APÊNDICE 

 

 

 Universidade de Brasília 

Faculdade de Educação 

Pesquisadora: Lohane Soares Peixoto 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 Convidamos a escola a participar da pesquisa sobre a inserção do projeto Autonomia 

em seu contexto escolar. Essa pesquisa tem como objetivo investigar a partir da execução de 

oficinas os momentos de Alegria vivenciados pelas crianças. Para tanto, conta com a 

necessidade de obter informações a respeito do tema abordado por meio de entrevistas 

semiestruturadas.  

 A sua participação na pesquisa não é obrigatória. Caso concorde em participar, você 

pode desistir e retirar o seu consentimento a qualquer momento. Sua participação não trará 

nenhum prejuízo na sua relação com a pesquisadora nem com a instituição na qual serão 

realizadas as atividades. 

 Todas as informações obtidas através dessa pesquisa serão asseguradas pelo sigilo. Os 

dados não serão divulgados com identificação, pois não haverá utilização de nomes reais. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora, 

podendo tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Pesquisadora: Lohane Soares Peixoto 

Ass. ___________________________________________________________ 

Contato: (61) 9956-1568 ou lohane.lsp@gmail.com 

 

Orientadora: Profª Dra. Fátima Lucília Vidal Rodrigues 

Ass. ___________________________________________________________ 

Contato: (61) 9147-1252 ou vidalrodrigues@yahoo.com.br 

 

Declaro que entendi os objetivos e como será a minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

Nome do participante: _____________________________________________ 

 

Ass.____________________________________________________________ 

 

Contato:  

mailto:lohane.lsp@gmail.com
mailto:vidalrodrigues@yahoo.com.br
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 Universidade de Brasília 

Faculdade de Educação 

Pesquisadora: Lohane Soares Peixoto 

 

Ficha de identificação dos educadores participantes da pesquisa 

Objetivo: Traçar o perfil sócio profissional do educador que participou do Projeto Autonomia 

em 2013. 

Sujeitos: Professores e Coordenadores que participaram do projeto. 

1) Nome: 

Idade: 

2) Nome da escola: 

Modalidade de ensino: 

3) Formação Acadêmica: 

(  ) Magistério (Ensino Médio) 

(  ) Graduação em: 

(  ) Especialização em: 

(  ) Mestrado em: 

(  ) Doutorado em: 

4) Experiência profissional 

(  ) Rede Privada. N° de anos: 

(  ) Rede Pública. N° de anos: 

 (  ) Outro. N° de anos: 
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Professores e Coordenadores: 

1) Como você se sentiu participando do Projeto Autonomia no ano de 2013? 

2) A partir das ações do projeto Autonomia na escola é possível reconhecer espaços de 

Alegria? 

3) Como você percebeu a reação e participação das crianças no projeto autonomia e quais 

as diferenças em relação ao cotidiano da escola? 

4) Quais são os momentos de alegria na escola? 

5) O que você compreende como conceito de Alegria?  

6) O que você compreende como conceito de Autonomia?  
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 Universidade de Brasília 

Faculdade de Educação 

Pesquisadora: Lohane Soares Peixoto 

 

Ficha de identificação dos estudantes participantes da pesquisa 

Objetivo: Traçar o perfil do estudante que participou do Projeto Autonomia em 2013. 

Sujeitos: Estudantes que participaram do projeto. 

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Sexo: 

4) Ano: 

Estudantes: 

1) Você acha que existem momentos de alegria na escola? Em que momentos ou lugares 

você se sente alegre? 

2) Através da entrada das várias professoras na escola no ano passado, pelo Projeto 

Autonomia, tanto na sala de aula quanto nas oficinas, em quais momentos você se 

sentiu mais alegre? 

3) O que você achou e como você sentiu nas oficinas? 
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Transcrição das entrevistas – Educadores 

 

- Educadora Kely 

1) Como você se sentiu participando do Projeto Autonomia no ano de 2013? 

Bom, eu fiquei muito feliz, porque é uma experiência nova né? E eu já conhecia 

algumas coisas do Zé Pacheco e já tinha lido algumas coisas e fiquei feliz assim, por trazer 

uma coisa nova para as crianças. 

2) A partir das ações do projeto Autonomia na escola é possível reconhecer espaços 

de Alegria? 

Sim, eu acho que pelas crianças escolherem o que ela quer fazer, por elas participarem 

do que elas querem, do que ela quisessem, isso já proporciona a alegria. 

3) Como você percebeu a reação e participação das crianças no projeto autonomia e 

quais as diferenças em relação ao cotidiano da escola? 

Bom, eu participei de uma oficina, onde a oficina que eles ficaram, eles tiveram um 

pouco de dificuldade de entender o tema proposto, né? Mas assim, pela própria proposta deles 

mesmo buscarem formar um conceito e tal, não sei o que, que eles eu acho que a participação 

foi boa das crianças. 

Você consegue estabelecer alguma diferença desses momentos de oficinas com o 

cotidiano da escola? 

Sim, porque são maneiras de trabalhar diferentes, mas algumas coisas eu já fazia né! 

Então não ficou assim muito diferente. 

4) Quais são os momentos de alegria na escola? 

Bom, eles têm momentos de alegria no recreio, quando eles se encontram eles gostam 

de brincar. Muito de brincar, mas eles também encontram alegria quando eles descobrem uma 

coisa. Bom, eles têm muita alegria quando eles estão aprendendo também, assim temas que 

eles se interessem. Então, essa minha turma atual, a gente escolheu o tema que eles queriam 

trabalhar durante o ano inteiro, que são os animais. Então a gente conseguiu juntar um projeto 

grande da escola que é a COPA e a diversidade com os animais. Ai então é... eles estão assim 

muito interessados e estão muito alegres. 

5) O que você compreende como conceito de Alegria?  
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Eu acho que a alegria assim, quando a criança, ela tá bem, ela tá bem integrada. Bom, 

eu acho que quando a criança está tranquila, não só a criança, a... Eu acho que é um bem estar, 

eu acho que parte disso, bem estar físico, de ambiente. E bom, eu acho que é isso, a alegria 

pode ser provocada. 

6) O que você compreende como conceito de Autonomia?  

Bom, é... autonomia... bom, as... de você ter a possibilidade de escolha de fazer 

escolhas. Então as crianças a partir do momento que elas podem escolher algumas coisas que 

elas gostariam de conhecer e de fazer, eu acho que já é, faz parte da autonomia. E depois eles, 

na vida, como adultos eles saberem escolher o que eles vão escolher, o que que vai trazer 

ganho para a vida deles, a felicidade. 

 

- Educadora Maria 

1) Como você se sentiu participando do Projeto Autonomia no ano de 2013? 

Eu me senti ótima, porque todo mundo queria trabalhar comigo. Eu tive cinco pessoas 

trabalhando comigo, não, seis, mas um teve que sair porque saiu do projeto, então seis 

pessoas trabalharam comigo ano passado e cinco terminaram o ano comigo, foi bom demais. 

Senti-me até valorizada, assim, gostavam do meu trabalho e queriam trabalhar comigo por 

causa do jeito que eu interagia com as crianças e com os extensionistas, eu gostei muito. 

2) A partir das ações do projeto Autonomia na escola é possível reconhecer espaços 

de Alegria? 

Então, o pessoal trabalhava com oficinas e óbvio que isso é legal para as crianças, 

apesar de que no começo nós tivemos alguns probleminhas até a adaptação. É engraçado que 

as pessoas chegam achando que é muito fácil fazer tudo e planejam uma coisa, e nem quando 

a gente que tem muitos anos de experiência planeja nem tudo dá certo. Então no começo não 

deu certo, assim algumas oficinas tiveram que ser adaptadas e isso era ótimo porque as 

crianças também gostavam assim, então foi adaptando e foi muito bom, eu acho que as 

crianças gostaram muito e a gente gostou também. 

3) Como você percebeu a reação e participação das crianças no projeto autonomia e 

quais as diferenças em relação ao cotidiano da escola? 



59 
  

Então, eu sou a professora que faz muita coisa diferente, mas ter gente de fora em sala 

é uma experiência junto com a gente, me ajudou a dar aula, sabe! Porque eu podia fazer 

atividades diferentes e eu tinha sempre alguém do lado, porque mal ou bem, você sempre... 

Mesmo que você dê conta de 32 alunos, você tem que dar conta e tem que se virar, mas tendo 

pessoas junto com você na atividade você pode dar atenção mais individualizada, mas teve 

dias que eram 4 pessoas, eu e as três meninas e no outro era eu e dois meninos, então no dia 

que éramos quatro a gente podia fazer qualquer atividade que a turma estava toda assistida e 

mesmo, claro a gente fazia muita atividade de arte, fazia jogos pedagógicos, fazia dinâmicas 

diferentes e isso ajudou muito pra eles em tudo. Então ter alguém em sala pra me ajudar a 

fazer foi muito bom e você cria um pique diferente e então duas vezes por semana é muito 

cansativo, se eu disser que não é mentira, porque existe a necessidade que você faça mesmo 

diferente e isso eu já gostava de fazer, então só me cansei mais, mas eu gostei muito mais e 

foi muito bom. e contribuiu muito pra tudo, pra eles e pra mim. 

E em relação às oficinas? 

Eu acho interessante a ideia de fazer oficina com a gente, porque quebra um pouco 

aquela rotina e é um dia em que outras pessoas estão interagindo com eles e a gente tem 

sempre a professora, ela 5 horas do dia com aquele mesmo aluno, ai vem alguém de fora e ele 

tem como fazer aquele tipo de “oh tia aconteceu isso nós fizemos isso”, e interage com outras 

crianças porque misturavam as crianças, acho que é uma dinâmica interessante que deveria 

acontecer mais vezes. 

4) Quais são os momentos de alegria na escola? 

Engraçado, o que você considera momentos de alegria? Porque em sala a gente sempre 

tem alguma coisa diferente, eu faço sempre uma atividade com... assim a gente trabalhou 

piada então eles estavam sempre rindo e se divertindo e trabalhamos música, então tinham 

momentos que eles amavam a música e foi o que eu comentei, algumas músicas eles sentiam 

alegria na música, mas se você for pensar no que eles pensam como momento feliz pra eles é 

o recreio, é a hora do lanche, é a hora de uma festa, é a hora de alguma apresentação diferente 

na frente, são os ensaios pra festa junina, então são momentos específicos que eles vão 

pontuar. Mas a gente tem momentos que eles se divertem em sala, como a recreação, que não 

tem mais porque esse ano mudou, mas no ano passado... é porque agora tem escola parque, 

então a gente tem quatro dias pra cumprir que mal ou bem você é obrigado a cumprir os 

requisitos da Secretaria da Educação de todos os conteúdos que tem que ser passados e 
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mesmo que você faça coisas diferentes, os alunos vão pontuar os momentos de alegria nos 

momentos que eles estão fora, então isso pra eles são os momentos de alegria. 

5) O que você compreende como conceito de Alegria?  

Alegria é a ausência de tristeza, é quando você se sente bem e esse sentir-se bem é a 

alegria. É difícil de falar. Se eu for dizer o que eu acho, tantas coisas podem ser alegria, é 

quando o seu aluno chega e fala “tia eu acertei tudo”, “tia eu entendi”, “tia eu não acertei 

tudo, mas eu entendi”, “tia eu gostei disso vamos fazer de novo”, quando eles pedem de novo 

sabe aquele negócio que é tão prazeroso que eles querem fazer de novo, mesmo que seja uma 

competição de tabuada. Vamos de novo, eles querem. É o desejo... quando eu sinto que eles 

querem aprender mais, ai já tinha cumprido tudo o que tinha que dar e fazendo aulas 

diferentes, eles “tia ensina mais”, ahhh! acho que em sala de aula não tem coisa melhor. 

6) O que você compreende como conceito de Autonomia?  

Autonomia eu entendo como liberdade, quando ele pode, ele sabe que ele pode criar 

sozinho, ele crê que ele tem capacidade pra fazer e ele tem a liberdade de fazer. Aquilo 

quando eu digo pra ele “óh o que você acha?” “Posso fazer assim?” E eu digo faz como você 

quiser! Aí ele cria e olha pra mim e diz assim: “tia eu achei melhor se fizesse assim”. Eu 

nunca briguei se a criança, quando eu pedisse uma coisa pra fazer e ele fizesse do jeito dele e 

ele falasse “tia ficou bom eu fazer desse jeito”, se ele conseguiu chegar no que ele queria 

chegar, se deu certo o que ele queria, o caminho não era o importante, ele conseguiu chegar. 

Então ele tinha a liberdade de fazer do jeito dele. 

 

- Educadora Joana 

1) Como você se sentiu participando do Projeto Autonomia no ano de 2013? 

Privilegiada, sério, de poder trazer pra escola uma ação um pouco diferente do que a 

gente está acostumada cotidianamente. De poder fazer as professoras terem essa experiência, 

as crianças também, lógico, eu acho que são as principais, mas se as professoras perceberem 

que é possível você trabalhar com coisas que sejam importantes e significativas para as 

crianças de outra forma, que na verdade trabalhando de outra forma, se torna muito mais 

significativo. 

2) A partir das ações do projeto Autonomia na escola é possível reconhecer espaços 

de Alegria? 
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É possível, é possível. Eu acho que na perspectiva do projeto, quando o projeto estava 

aqui, e as ações diretamente ligadas ao projeto, difícil era ver uma criança triste, entendeu? 

Porque é... nossa a empolgação, o envolvimento e o querer participar e ai a criança só pode 

participar de duas e as crianças queriam participar de todas, mas assim foi muito alegre para 

as crianças. As professoras se descabelaram um pouco, acho que mais da primeira vez, depois 

foi mais tranquilo, teve a da farinha e foi uma bagunça só. 

3) Como você percebeu a reação e participação das crianças no projeto autonomia e 

quais as diferenças em relação ao cotidiano da escola? 

Então, o que eu falei, eu acho que as crianças estavam bem envolvidas quando eu 

estava como coordenadora no ano passado, eu tive a oportunidade de passar em várias salas, 

conversar com as várias crianças e quando eu dizia que ia ter as oficinas, as crianças ficavam 

super empolgadas e já diziam qual que queria, porque já tinham visto da edição e “ahhh no 

mês passado teve tal e eu quero nessa”, ai quando a gente dizia que não ia ter eles ficavam 

tristes. A da farinha por exemplo não repetiu, quem fez fez quem não fez não faz mais. Mas 

participaram bem, e eu acho que foi um pouco... poderia ter sido melhor, eu acho que as 

crianças poderiam ter escolhido com mais autonomia as atividades que elas queriam 

participar, porque eu ainda acho que foi bem direcionado, tem turma que o professor escolheu 

qual criança iria participar e teve turma que a gente teve que limitar realmente o número de 

vagas, então a criança que escolheu primeiro vai, a que ficou por último tem que escolher 

outra coisa. Mas assim, a gente não conseguiu pensar numa forma mais democrática, digamos 

assim. 

Mas você consegue levantar alguma diferença das oficinas com o cotidiano da escola? 

Completamente, porque em sala de aula é lógico que cada professora trabalha de um 

jeito. Mas dificilmente a... a começar que as oficinas boa parte delas aconteceram fora da sala 

e quando você chega no cotidiano da escola você vê, igual agora, não tem uma turma do lado 

de fora, e as crianças só saem da sala na hora do recreio, ou na hora da entrada, ou na hora da 

saída, são poucas professoras que usam do horário de aula para fazer fora da sala, mesmo a 

gente estando num espaço como esse, que a gente deveria está muito mais fora do que dentro, 

as professoras ainda se sentem seguras dentro da sala. O quadro, a mesa, o caderno são coisas 

que no projeto você quase não vê e não usava na verdade, se usou uma vez ou outra para uma 

instrução né, e na sala de aula se você deixar um professor sem quadro, o professor pira, 
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assim, se falar hoje você não pode usar o quadro, uai o que que eu vou fazer então? Então 

completamente diferente. 

4) Quais são os momentos de alegria na escola? 

Quando eu estou com as crianças e quando nos divertimos juntos. E definitivamente a 

hora do recreio é o momento mais feliz para a maioria das crianças, mesmo na minha turma já 

há controvérsias, algumas crianças preferem ficar na sala nesse momento, pois a sala não é só 

o espaço da obrigação sem sentido. 

5) O que você compreende como conceito de Alegria?  

Alegria é... estado de espírito, é um sentimento, é abstrato por se tratar de sentimento e 

eu acho que é fazer algo ou ver algo que te traga um sentimento bom, um sentimento que te 

mova, que te dê vontade de fazer mais, que te deixe alegre, contente e satisfeita. 

6) O que você compreende como conceito de Autonomia?  

Autonomia eu acho que é a pessoa poder ser autora do seu processo se fazendo única e 

simplesmente, única e simplesmente não, mas primeiramente pela sua vontade, aquilo que ele 

tem a vontade de fazer e depois ele sendo autônomo vai perceber se aquilo é possível ou não e 

o que ele precisa pra fazer aquilo ou não. Eu acho que é isso. 

 

- Educadora Gilda 

1) Como você se sentiu participando do Projeto Autonomia no ano de 2013? 

Minha participação foi mínima, porque eu fiquei mais nessa parte de coordenar do que 

participar realmente do movimento do projeto. Achei interessante principalmente na questão 

do brincar, das oficinas que a gente fez de brincar, acompanhei mais os 5° anos. Agora eu 

ainda tenho muito, não sei se é resistência a palavra certa, mas posso dizer que é um pouco de 

resistência também na questão da autonomia, esse “ter” autonomia, lidar com a autonomia, 

como fazer essa autonomia. Então eu ainda tenho, uma certa, dificuldade em algumas 

questões. 

2) A partir das ações do projeto Autonomia na escola é possível reconhecer espaços 

de Alegria? 
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Algumas professoras, sim, mas outras não são muita alegria não. Algumas professoras 

você viu que elas participaram e gostaram. As crianças, é óbvio, qualquer diferente daquela 

coisa mais de sala de aula para eles é só alegria.  

3) Como você percebeu a reação e participação das crianças no projeto autonomia e 

quais as diferenças em relação ao cotidiano da escola? 

Como foram quatro oficinas, pegando mais na questão da oficina, foi muito 

interessante ver como eles se comportaram na primeira que foi a da farinha e depois na 

segunda e depois na terceira e na quarta oficina já estavam totalmente diferentes, já sabiam 

como agir, já sabiam o que queriam, já sabiam como se movimentar, se organizar, que se eles 

participassem eles iam ter muito mais benefício, iam brincar mais. Então acho que de certa 

forma, a autonomia foi alcançada nesse momento que foi eles mesmo que “ah não não era 

essa não, eu me inscrevi, mas não era bem essa que eu queria” e eles mesmo “ah não eu troco 

com um colega” e conseguiram fazer isso e foi legal. Agora no cotidiano da escola, eu acho 

que eu só perceberia isso mesmo se a gente tivesse isso continuamente e não fosse só esse 

momentos, e que tivesse maior envolvimento dos professores, porque o que eu senti foi, fazia 

e pronto e acabou, e cada um fazia tudo novamente como era, a gente aqui viu em uma 

professora a mudança porque ela já tem um  acompanhamento, já tem essa prática. Então 

assim, você vê a mudança dela tentar implementar as coisas, mas assim no dia a dia só se 

tivesse uma coisa mais contínua. 

4) Quais são os momentos de alegria na escola? 

O recreio, as aulas externas, atividades diferenciadas que não seja aquele cotidiano da 

escola chega em sala, faz o dever, abre o caderno e não sei o quê, aquela coisinha de sempre. 

Qualquer outro momento para eles é interessante.  

E dentro de sala de aula, você percebe espaços de alegria? 

Algumas salas sim, porque eles gostam muito de momentos de roda, muitas 

professoras do PIA fazem a roda inicial e eles adoram, é um momento bem enriquecedor e 

alegre que eles contam as coisas dele. O momento que eu acho muito interessante assim, é o 

momento da reunião dos representantes, eles adoram, nossa é satisfação total, então acho que 

esses momentos... momentos de história, tem que ser momentos diferentes, não adianta ser 

aquele eu cheguei pego o caderno e põe em cima da mesa vamos corrigir tal atividade. Se 

você não tiver alguma coisa ou até fazer isso de uma forma diferente eles não vão.  

5) O que você compreende como conceito de Alegria?  
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Alegria é o momento que você está feliz consigo mesmo, que você consegue 

compartilhar, eu não sei, é bem complicado. O que eu sinto alegria nas crianças, é nelas 

estarem se expressando, falando, rindo, brincando, dividindo e eu acho que esses são 

momentos de alegria. 

6) O que você compreende como conceito de Autonomia?  

Esse é complicado. Esse ai é o mais complicado para mim. Porque a autonomia, ele 

ainda não é um momento. Então assim, autonomia, eu ainda não consigo compreender 

totalmente isso, porque eu acho que as pessoas não tem noção do que é autonomia. Eu chego 

e falo olha vocês vão decidir... vou dar um exemplo porque é mais fácil, determinamos com 

eles que a entrada ia ser diferente, “ai gente, vocês vão fazer momentos diferentes, como vai 

ser a entrada? vocês vão entrar, vão colocar as mochilas na sala  ou na porta e vocês vão 

procurar os colegas para conversar” não deu certo. Então vamos fazer diferente, vamos 

combinar como vai ser a entrada para tentar tirar esse negócio de menina e menino, só que 

não deu certo, porque eles não têm direcionamento e eles não sabem que eles podem tomar 

uma decisão, estabelecer aquilo com o grupo e ter autonomia de fazer ou falar “não olha isso 

não está legal, vamos fazer dessa forma”, eles ainda não tem esse conceito, e os professores 

também ainda não tem esse conceito, então muito professor acha que a autonomia da criança 

é bagunça. E enquanto o professor não tirar essa máscara dele que ele é autoridade e que 

autoridade não tem nada haver com autoritarismo vai ser difícil a criança ter autonomia, o 

aluno que fala muito, “ah ele fala muito”, “ah não esse menino não cala a boca”, então eles 

não conseguem compreender aquilo como algo que ele pode, que é... eu não sei se é 

autonomia, mas a criança começar a estabelecer umas coisas que elas gostariam que a aula 

fosse de tal forma e que a carteira tivesse daquela outra forma, mas não, o professor tem a sua 

autoridade ali e acha que manda e acabou, aí é complicado.  

 

- Educadora Juliana 

1) Como você se sentiu participando do Projeto Autonomia no ano de 2013? 

Olha eu achei muito interessante primeiro a iniciativa de ter os alunos da UnB aqui 

assim com uma visão diferente, que é bom essa interação sobre faculdade e escola para a 

prática e me senti assim de ver alguns sonhos realizados, vocês aqui para mim foi a 
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representação dessa realização de fazer a dinâmica da educação funcionar com um novo 

olhar, então foi tudo positivo. 

2) A partir das ações do projeto Autonomia na escola é possível reconhecer espaços 

de Alegria? 

Só né, os meninos queriam todo mês, realmente assim a criança é toda a alegria, o que 

às vezes atrapalha é a gente tentar vestir como se fosse uma camisa de força sobre a criança, 

então se você permite a criança ser ela, ela é alegre, ela é feliz. E o projeto de vocês aqui na 

escola criou esse espaço e deu visibilidade a aquilo que às vezes fica restrito numa atividade 

do professor lá quietinho na sala dele ou ali na quadra vai e faz com a sua turma, então foi 

uma multiplicação de alegria, porque foi feito todo o turno, que eu acho muito positivo. 

3) Como você percebeu a reação e participação das crianças no projeto autonomia e 

quais as diferenças em relação ao cotidiano da escola? 

Alguns ficaram assim tão alegres e tão feliz e deslumbrados com tudo de opção que 

ele teve, por exemplo fazer um carrinho com material de reciclagem, fazer um vai e vem, cada 

atividade e cada oficina que passou, cada vivência, só que eles não queriam escolher três ou 

quatro, eles queriam fazer todas porque foi algo assim como que o paraíso, foi para a 

“Disney”, muitos deles se sentiram assim, “tô na Disney” e agora como alguns não estavam 

muito preparados eu percebi que alguns ficaram tão deslembrados que depois tiveram 

dificuldade de atender os comandos básicos e simples, às vezes vocês davam um comando e 

alguns tinham dificuldade porque ainda estavam tão deslumbrados com tudo, não aprenderam 

a seguir os comandos, não simplesmente como uma imposição mas como o melhor para o 

grupo, para funcionar. Mas eu acho que isso é processo e, infelizmente, não está continuando 

porque seria bom. 

E em relação essa diferença do cotidiano da escola?  

Eu achei que assim, trouxe para a criança essa visão de você está aprendendo, porque 

assim, às vezes saia de uma oficina dessa ou mesmo quando eu dou uma atividade para eles 

com jogos pedagógicos, numa tarde, depois do recreio é jogos pedagógicos, eles falam “tia 

nós não fizemos nada depois do recreio”, como não fez nada?. Então assim, a oficina ajudou 

pra mostra pra eles que brincando eles estão fazendo alguma coisa e estudar não é só copiar o 

dever do livro, copiar do quadro. Então assim, isso interferiu no cotidiano para eles 

entenderem que quando eles estão ali fazendo um brinquedo, participando em equipe fazendo 

um teatro ou fazendo alguma coisa, eles estão aprendendo, então eu achei que interferiu nessa 
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prática dessa alegria e essa autonomia, trazendo para a escola, tirando um pouco essa ideia 

tradicional de que só produziu na escola se copiou do quadro ou se fez no livro. 

4) Quais são os momentos de alegria na escola? 

Bom eu acho assim, nós criamos a atividade e as comemorações, cada professor tem a 

liberdade de fazer a questão de jogos. Eu particularmente, às vezes, se deu uma oportunidade 

na sala ali eu mudo tudo e faço no momento, para dar essa oportunidade para a criança, agora 

dentro do projeto de vocês foi assim, uma dose dupla de alegria, então teve mais opções nesse 

sentido, agora eu acho que tem que ter mais. À medida que eles forem amadurecendo e saber 

lidar com isso, porque às vezes fica parecendo uma bagunça, porque eles ainda estão 

aprendendo essa questão, por exemplo, até pra sair pra ir ao banheiro a gente combina e faz os 

combinados, “oh quando tiver dois colegas fora, não sai o terceiro, espera chegar um dos dois 

para ir”, então isso ai eles vão está desenvolvendo isso, por exemplo quando vocês davam o 

comando, ainda mais que eles estavam misturados com as turmas de diferentes, as vezes eles 

não atendiam tão rápido. Então realmente tem que ser trabalhado mais isso daí e o trabalho de 

vocês fez muita diferença e, eu acredito que despertou, porque teve colega que não estava 

assim muito aberto e depois viu e até a gente fez lá a análise depois justificando e analisando 

as oficinas em si e assim entendendo que até a bagunça é boa, a bagunça pode ser uma 

bagunça organizada, é a movimentação, não tem como não movimentar a criança, porque não 

são múmias, são seres vivos e cheios de energia, mas dá pra trabalhar assim porque autonomia 

não é sinônimo de bagunça, então é um processo, então eu achei que foi assim muito bom, e 

que a gente consiga levar a diante.  

5) O que você compreende como conceito de Alegria?  

Alegria é você ter um espaço, alegria é você pode vivenciar tudo de bom que a vida te 

proporciona desde um dia de sol ou um dia chuvoso, você pode ser alegre num dia de sol ou 

num dia chuvoso. Você é feliz fazendo um brinquedo na sua escola, você é feliz fazendo uma 

conta de adição, subtração e de multiplicação, depende da forma que você faz, é você se sentir 

bem naquilo que você está conquistando. Então alegria, às vezes, a gente pensa que é só dar 

gargalhada, não, as vezes é até fazer uma coisa que no começo está cansativo está maçante, 

mas dali sai uma piada, dali sai uma brincadeira, dali a gente para a aula pra rir daquilo para 

continuar e aprender com aquilo. Então alegria é muito amplo, eu acho que é um processo de 

vivência que você não pode deixar ser roubado da vida das crianças e nem sua enquanto 

adulto e nós que lidamos com criança temos a oportunidade de está renovando isso. Então 
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você pode ter vivido várias coisas e não se aprisionar na responsabilidade, você tem que 

cumprir sua responsabilidade, mas com alegria e com prazer, e aí eu vejo alegria para mim é 

essa minha ligação espiritual, intelectual e física com o mundo que me cerca. 

6) O que você compreende como conceito de Autonomia?  

Autonomia é trabalhar na criança ou trabalhar no adulto para que ele seja um cidadão, 

capaz de influenciar, capaz de crescer, capaz de ter posição, mas sendo flexível no que deve e 

negociar o que é negociável e não abrir mão daquilo que é a essência dele, porque as vezes eu 

percebo que a pessoa que não tem autonomia ela abre mão do que é essencial pra ela e se 

violenta, então eu vejo que poucos adultos tem isso, mas que tem que trabalhar nas futuras 

gerações, porque o que que eu sonho pra um país? Eu sonho um Brasil que tem o maior 

número de cidadãos e infelizmente nós temos poucos hoje, mas se a gente começa da criança, 

a criança ser respeitada, a criança ser ouvida, a criança quando ela está errada eu gosto muito 

disso, eu perguntei para um aluno meu “quem era a Selene pra você?” ai ele falou assim, “é 

uma pessoa que me ama, que quando alguém toca em mim vira uma leoa, mas quando eu 

estou errado, diz pra mim que eu estou errado e é firme”, isso eu ouvi de um menino de nove 

anos. Então assim, autonomia é você desenvolver um perfil na criança para que ela possa ser 

ela mesma e que ela possa querer ser respeitada, mas aprender a respeitar. Então é bem 

abrangente a questão da autonomia, é tirar a criança de ser “vaquinha de presépio”, minha avó 

fazia presépio na minha infância e a tradição da família era católica e ela fazia, e ai tinha 

aquelas vaquinhas e você batia na cabeça dela e ela fazia assim (balançando no sentido de 

consentir). Então quer dizer, eu não quero ter alunos como vaquinha de presépio que bate com 

a cabecinha, eu quero ter aluno crítico, que questiona e que critica e não é só de alunos, em 

outros contextos que eu lido, por exemplo como pastora, eu sou pastora, eu já tive dificuldade 

com outros colegas e com outros teólogos que diziam “você motiva o povo a questionar 

demais” e eu falei mas é bom o povo questionar, Deus teve diálogo com Abraão, Abraão 

ficou discutindo com Deus “e isso Deus? E aquilo?” e Deus foi cedendo e foi... até Deus gosta 

de diálogo. Então assim tudo o que eu vejo, eu vejo nesse prisma do meu relacionamento com 

Deus, então eu tenho que ensinar o povo a questionar, ai esse colega virou pra mim e disse 

“pois é mas você ensina a te questionar, mas quando você ensina a te questionar, eles vão 

começar a te questionar”, e eu falei “porque você não pode ser questionado?, o que que você 

teme?”, então eu acho que onde a gente está num meio evangélico, no meio de igreja, no  

meio educacional, no meio de direito por exemplo a minha faculdade de direito, é um 

ambiente para questionar. Então eu assim em todas as minhas formações levam a discutir, a 
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raciocinar e a falar. Eu comecei a falar com seis meses, meus irmãos, um levou três anos o 

outro falou com um ano, mas eu comecei com seis, então assim, faz tempo que eu falo e então 

assim, se a gente trabalha nas pessoas para elas se colocarem, eu vejo aqui nas reuniões 

nossas, nós temos uma reunião com dez pessoas e três falam, então tem alguma coisa errada 

lá de traz e como é que a gente tem que trabalhar nas crianças? Uma professora pegou alunos 

meus aqui em um ano, aí falou que seus alunos são muito difíceis, eles questionam demais, 

perguntam demais, argumentam demais, aí eu falei assim “hoje você aumentou meu salário, 

gostei de saber disso”, porque é isso que vai trazer uma autonomia, vai trazer um cidadão 

melhor, então acho que é um trabalho lindo, desgastante, que tem dia que dá vontade de 

desistir, mas que vale a pena, vale a pena quando você vê, igual um aluno me... num dia que 

tinha uma de vocês na minha sala que é a psicóloga, os meus alunos começaram a questionar 

uma situação aqui da escola que com o argumento eles me calaram e eu fiquei feliz porque eu 

não tive mais argumento em relação a isso e eles me venceram, e pra mim isso foi um prêmio 

e ela falou assim “eu concordo com eles”, e eu falei legal,  a psicóloga da UnB ai e todos os 

meus alunos, “tá bom gente eu me rendo, vocês estão certos” e isso pra mim é uma 

recompensa, então a gente é perder pra ganhar, então você abre mão de uma coisa que o outro 

uma criança de nove anos te convenceu que você estava errada no seu argumento e isso é 

muito gostoso, agora nem todo mundo gosta disso, “cala a boca é eu que mando e você fica 

quieto”. 
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Transcrição das Entrevistas – Estudantes 

 

- Estudante Luiza 

1) Você acha que existem momentos de alegria na escola? Em que momentos ou 

lugares você se sente alegre? 

Sim, no recreio e no pátio quando eu estou brincando com minhas amigas, assim eu 

fico alegre.  

Tem mais algum lugar ou ambiente na escola que você também se sente alegre?  

Não. 

2) Através da entrada das várias professoras na escola no ano passado do Projeto 

Autonomia, tanto na sala de aula quanto nas oficinas, em quais momentos você se 

sentiu mais alegre? 

Assim, nas oficinas. 

Em qual você participou? 

Eu participei da caça ao tesouro e tem outras que eu não lembro, mas foi a caça ao 

tesouro e as brincadeiras que foram lá pra quadra. 

Por que você se sentiu alegre? 

Porque eu estava fazendo uma coisa que eu gosto e quando eu faço coisas que eu gosto 

eu me sinto alegre. 

3) O que você achou e como você sentiu nas oficinas? 

A mesma resposta anterior. 

 

- Estudante Laila 

1) Você acha que existem momentos de alegria na escola? Em que momentos ou 

lugares você se sente alegre? 

Sim, quando a gente está com os amigos que a gente gosta e que eles gostem da gente. 
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2) Através da entrada das várias professoras na escola no ano passado do Projeto 

Autonomia, tanto na sala de aula quanto nas oficinas, em quais momentos você se 

sentiu mais alegre? 

Foi quando eu e minhas amigas começamos a fazer aquelas oficinas, aquelas coisas 

juntas. 

Em qual você participou? 

Participei em fazer aquele brinquedo e brincar na quadra. 

3) O que você achou e como você sentiu nas oficinas? 

Muito feliz. 

 

- Estudante Lucas 

1) Você acha que existem momentos de alegria na escola? Em que momentos ou 

lugares você se sente alegre? 

Sim, na hora do recreio, quando tem brincadeiras, as vezes na sala de aula. 

Em que momentos na sala de aula? 

Quando a professora faz brincadeiras. 

2) Através da entrada das várias professoras na escola no ano passado do Projeto 

Autonomia, tanto na sala de aula quanto nas oficinas, em quais momentos você se 

sentiu mais alegre? 

No momento das oficinas. 

Por quê? 

Não sei, porque no momento das oficinas foi legal eles explicando o que era pra fazer, 

ajudando a gente. 

De quais oficinas você participou? 

Participei da de carrinho, a do bilboquê e do boneco de farinha. 

Qual você mais gostou? 

Do carrinho. 

Por quê? 
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Porque eu achei interessante fazer um carrinho daquele jeito. 

3) O que você achou e como você sentiu nas oficinas? 

Foi legal. 

 

- Estudante Geovane 

1) Você acha que existem momentos de alegria na escola? Em que momentos ou 

lugares você se sente alegre? 

Sim, em poucos lugares. 

Mas quais aqui na escola? 

Na quadra eu jogo futebol e me sinto alegre. 

Mais algum lugar ou não? 

Não. 

2) Através da entrada das várias professoras na escola no ano passado do Projeto 

Autonomia, tanto na sala de aula quanto nas oficinas, em quais momentos você se 

sentiu mais alegre? 

Quando eu estava fazendo carrinho, aquele carrinho lá de montar. 

Aquele lá foi o momento que você ficou mais alegre na escola? 

Uhum.  

3) O que você achou e como você sentiu nas oficinas? O que te permitiu aprender? 

Muitas coisas me permitiu aprender como montar brinquedos com coisas recicláveis.  

 

 


