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A questão da autonomia nas relações educativas é um tema caro aos educadores. Entendida como capacidade de auto-governo e independência em face da normatização e da tradição, ela desemboca em questões como a liberdade, a participação, sempre impulsionadas pelas pedagogias humanistas. 
Na última década, o tema voltou a ganhar força em nosso país. Abordada no quadro das relações entre ética, cidadania e desenvolvimento da moralidade, a autonomia vem sendo intensamente tematizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais - documento oficial da política educacional vigente - e em publicações a eles afeitas.
Nessas publicações, a autonomia tem sido predominantemente focalizada a partir das referências da psicologia, em especial a piagetiana, e apresentada na forma de prescrições práticas a serem desenvolvidas no espaço escolar, tendo como objetivo a construção de uma pedagogia fundada no respeito ao desenvolvimento do educando como cidadão.
Curiosamente, nesses documentos, produz-se uma contradição. A autonomia apresentada como uma possibilidade de desenvolvimento do educando, deve ser favorecida por professores, cujas práticas e procedimentos são criticados e a quem novos padrões de ação são prescritos. Ou seja, a possibilidade de desenvolvimento da autonomia do educando ancora-se na compulsória reordenação do trabalho docente e não no desenvolvimento da autonomia dos professores, que são chamados a ajustar seu trabalho a uma concepção teórico-prática prescrita. Tanto assim que, nesses documentos, entre a construção da autonomia do educando e a prescrição do trabalho docente, permanecem sugestivamente silenciadas as condições sociais de produção em que a prática cotidiana dos professores nas escolas de ensino fundamental vem sendo produzida.
Como professoras e professores têm percebido, vivido, significado e compreendido a complexa dimensão da autonomia no cotidiano do trabalho docente?
Se é certo, como destacam Codo e Menezes (2000), que sem uma fundamentação filosófica, sem uma teoria pedagógica consistente, sem uma política clara é impossível pensar a educação, também é inócuo pensá-la na ausência do que faz o educador nas suas condições objetivas e subjetivas de trabalho.
Focalizar a questão do desenvolvimento da autonomia nas condições objetivas e subjetivas do trabalho docente é a trilha que vem sendo seguida no estudo de caso em andamento financiado pela FAPESP.
Nele, venho acompanhando a trajetória profissional de uma professora das séries iniciais do ensino fundamental (nas condições sociais específicas em que vêm sendo produzidas), procurando apreender em suas práticas cotidianas, indícios de sua atividade voluntária em relação ao seu próprio trabalho e marcas de seus modos de participação no desenvolvimento da autonomia de seus alunos nas relações de ensino que com eles compartilha. 
A concepção de autonomia em que venho me baseando é aquela derivada das discussões de Vygotsky (1991) acerca da atividade voluntária. Segundo ele, "a atividade voluntária, mais do que o intelecto altamente desenvolvido, diferencia os seres humanos dos animais filogeneticamente mais próximos" (Formação Social da Mente p.42), na medida em que altera suas necessidades e motivações básicas, deslocando-as das premências instintivas para o plano das motivações socialmente enraizadas. 
No homem, afirma Vygotsky, as premências instintivas tornam-se secundárias. As motivações socialmente enraizadas, até mesmo aquelas aparentemente sem sentido ou benefício prático imediato, dão direção às ações humanas. Essa direção da atividade humana é compartilhada, apreendida e regulada nas/pelas relações com o outro. Internalizadas, elas constituem o funcionamento intra-subjetivo, passando a ser auto-reguladas. 
Nesse sentido, como destaca Vygotsky, o plano intersubjetivo das motivações socialmente enraizadas está na gênese da atividade individual e participa da construção das formas de ação autônomas ou auto-reguladas. A autonomia do sujeito e a regulação de suas ações constroem-se sobre interações produzidas em condições sociais de produção específicas. (Góes, 1991)  
Assumindo o pressuposto da centralidade das interações no desenvolvimento da autonomia (atividade voluntária auto-regulada), tenho privilegiado, como material de pesquisa e de construção dos dados (Coudry,1996), as enunciações - entendidas como a materialidade da interação verbal entre indivíduos socialmente organizados (Bakhtin,1986) -  produzidas nas relações que vêm sendo construídas com a professora, sujeito deste estudo. 
	Nessas enunciações tenho procurado apreender indícios dos sentidos por ela elaborados e dos “usos que faz de si mesma” (Schwartz) frente à organização do trabalho na escola (incluindo-se aí tanto a política educacional vigente quanto condições organizativas singulares à escola onde atua), à organização do seu próprio trabalho na sala de aula e aos modos de regulação com que mediatiza a atividade escolar das crianças. Tenho procurado, também, estar atenta aos indícios de como ela elabora os sentidos enunciados e postos em circulação pelas pessoas com as quais se relaciona e com quem produz seu trabalho docente na escola.
 A aproximação da dinâmica interativa em que a professora estudada vem se constituindo tem sido conduzida através de observações, da atividade conjunta com a professora em sala, da participação em reuniões e festas da escola, das conversas informais que travamos acerca de seu cotidiano profissional, de conversas informais que estabeleço com o pessoal da escola, de documentos (planos de aula, planejamentos, projeto pedagógico da escola, etc) em circulação na instituição e de entrevistas semi-estruturadas centradas em sua trajetória profissional. As observações e intervenções em sala de aula vêm sendo registradas em diário de campo. As entrevistas e conversas informais têm sido gravadas.
No presente trabalho focalizo os modos de como a professora vai regulando e sendo regulada nas relações de planejamento de ensino.
O planejamento feito  no início do ano, tem sido, nas escolas, uma instância  de prescritiva do trabalho docente, trazendo consigo uma definição de conteúdos e objetivos a serem de alguma forma incorporados ao fazer dos professores.
Fundado num certo modo de  racionalidade, sua organização técnica, via de regra conduzida pelos especialistas, evidencia marcas do taylorismo ainda vigente na escola.
Como professores lidam com essas prescrições, modulando-as frente ao seu trabalho e tendo seu trabalho modulado por ela? Como compreender a autonomia dos professores nessas condições de produção do trabalho docente? Para analisar essas questões destacarei alguns episódios registrados em sala de aula, considerando graus relativos de autonomia neles presentes.
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ESQUEMA DO PÔSTER

Do conceito de autonomia ao conceito de atividade voluntária ou auto-regulada.
Professores são autônomos? Determinantes do cotidiano escolar.
O planejamento anual por série e os usos que a professora faz deles e de si mesma.
(episódio)				(comentários)
A mediação dos pares e dos alunos
(episódio)				(comentários)
Derivando implicações para os processos de formação.








