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RESUMO:
Este artigo apresenta estudos teóricos básico da pesquisa A autonomia do aluno no ensino superior
a distância – curso de Licenciatura em Física vinculado ao Pro-licenciatura. Essa pesquisa tem
por objetivo verificar em que medida os cursos superiores a distância adotam procedimentos
didático-pedagógicos de apoio ao desenvolvimento da autonomia de seus alunos. O
aprofundamento do estudo fundamenta-se nas reflexões kantianas para sistematizar uma
definição de autonomia como um projeto de sociedade.
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Introdução
Nas sociedades contemporâneas, nas discussões sobre educação tornou-se
corrente considerar o saber como motor da dinâmica econômica e o aluno como um
cliente ativo, capaz de controlar suas atividades de aprendizagem. A aplicação deste
modelo - em que o saber é colocado como fator capital de crescimento econômico supõe a instauração de novas estratégias de conhecimentos e de aprendizagem, que
correspondam aos objetivos de uma sociedade planetária com a exigência de novas
atitudes individuais, tais como: aprender a aprender, tomar iniciativa na resolução de
problemas e trabalhar em grupo.
O discurso acadêmico se articula àquele emergente dos organismos
internacionais postulando a necessidade da tecnologização do ensino e da
materialização de métodos pedagógicos ativos, centrados no aluno, destacando a
demanda do mercado e as motivações múltiplas dos alunos, apresentados como
autônomos.
Mas esta questão não está nem teórica nem praticamente equacionada.
Provavelmente, para além dos discursos pedagógicos, as estratégias colocadas em
prática, na busca de inovações educacionais, por vezes podem priorizar a

tecnologização e não a aprendizagem no centro da experimentação educativa,
revelando, assim, a interferência de motivações de ordem industrial e social, subjacentes
aos discursos de modernização que condicionam os usos educativos das tecnologias da
informação e da comunicação (TIC). Neste sentido, observa-se que a tecnologia permite
alimentar a esperança de reforma por professores que almejam inovações pedagógicas e
que identificam esses recursos como instrumentos indispensáveis para uma
racionalização dos modos de aprendizagem. Neste contexto, o argumento da autonomia
permite justificar e legitimar a prioridade dada ao desenvolvimento das tecnologias
educativas ditada por uma lógica da industrialização e realizável segundo diversas
possibilidades.
Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o estudo realizado na pesquisa A
autonomia do aluno no ensino superior a distância que tem por objetivo geral mapear o
tipo e o nível de autonomia dos alunos do curso de Licenciatura em Física2 na
modalidade a distância, nos pólos de Quirinópolis e de Luziânia, visando verificar até
que ponto são adotadas medidas didático-pedagógicas para apoiar o desenvolvimento de
tal autonomia. Essa pesquisa encontra-se no estágio de fundamentação teórica.
Inicialmente, faz algumas observações quanto ao discurso sobre a autonomia
presente na modalidade de educação a distância. Em seguida, tece considerações sobre o
conceito de autonomia e elege o conceito com base no pensamento de Kant. Busca
aprofundar a compreensão sobre o conceito de autonomia como elemento crucial para a
compreensão do processo de aprendizagem em curso na modalidade de área da
educação a distância (EAD).

A autonomia como pressuposto de cursos a distância
De um modo geral os profissionais envolvidos com a modalidade a distância e
os estudiosos sobre o tema (PETERS, 2003; PRETTI, 2005; MOORE, 2007)
reconhecem que a motivação e a autonomia do aluno são fatores essenciais para o
sucesso da aprendizagem a distância.
Em situação totalmente presencial o aluno é conduzido pela dinâmica do grupo e
pela forma de intervenção do professor. Sua adesão ao processo de ensino é desejável,
mas essa pode funcionar sem que necessariamente cada aluno se envolva efetivamente

nas atividades propostas. Nas práticas de ensino presencial, um aluno “muito
autônomo” se relaciona com os aspectos relativos ao tempo e espaço de estudos como
freios inibidores à realização de seus próprios objetivos de aprendizagem.
Por outro lado, em situação de EAD as margens de liberdade do aluno podem ser
bastante ampliadas. Um dispositivoi de formação que não levaria em conta o grau de
autonomia do aluno (por excesso ou por falta), tendo em conta as condições de
aprendizagem, desencadearia um risco maior de fracasso e de abandono.
A autonomia do aluno é freqüentemente pressuposta e raramente considerada
como sendo um objetivo de um programa de ensino, sobretudo nos cursos a distância.
Ao invés de colocar à disposição dos alunos as ferramentas, os recursos, as atividades e
o acompanhamento que lhes permitiriam se tornar autônomos e, assim, seguir a
formação mais facilmente, porém, o que se observa é a previsão da aprendizagem de
conteúdos, em contexto no qual o aluno é considerado como sendo já autônomo.
Como já tem sido observada, a necessidade de autonomia é ainda maior numa
formação a distância do que numa formação face a face. Essa maior necessidade devese ao fato de que nas situações de ensino a distância o aluno não é inteira e diretamente
conduzido pelas orientações do professor e nem pela dinâmica do grupo de colegas.
Além do mais, ele precisa se servir do ambiente digital que mediatiza sua formação e
deve gerir ainda mais o seu tempo de estudo.
Já no ensino presencial, seja nos sistemas híbridos (em que se alternam
momentos presenciais e a distância), o aluno pode usufruir de um encontro regular com
o professor e com os outros alunos em presencial, ocasião em o professor assume o
desenvolvimento e a gestão da aprendizagem. Mesmo assim, o aluno se encontra
igualmente diante de situações educacionais a distância, nas quais ele deve saber
organizar seu tempo de estudo, comunicar via internet para aprender, realizar uma tarefa
ou apresentar questões, buscar e tratar informações, utilizar as ferramentas técnicas,
colocar em relação os elementos que ele aprende com aqueles que ele já conhece ou
ainda colocar em causa sua maneira de trabalhar e de aprender. São diversas situações
que aluno deve saber gerir: seja de maneira autônoma, seja com ajuda fornecida no
ambiente de aprendizagem.

Percebe-se a importância da autonomia no aluno seja em cursos presenciais ou a
distância. Mas, o que vem a ser autonomia? Quais elementos contribuem para o seu
desenvolvimento?
Em termos de senso comum, a autonomia parece ser percebida como a
combinação de três elementos: a faculdade de escolher por si mesmo (e de emitir suas
próprias normas), a capacidade de agir sem a intervenção de um terceiro e o fato – para
um indivíduo ou uma coletividade – de dispor de recursos necessários para a reflexão e
a ação. Nestes termos, a autonomia seria a capacidade de um sujeito tomar decisões a
partir de princípios que ele mesmo se propõe. Desta forma, implicaria em um processo
de reflexão permanente: sobre os princípios adotados, sobre as relações destes
princípios com a atitude a ser tomada e sobre as conseqüências da decisão assumida.
Parece-nos que existe um ponto em comum a todas as abordagens e concepções
de autonomia evocadas a partir da era moderna: a reflexividade sobre a qual ela é
fundada. Com efeito, da abordagem kantiana ao senso comum, a autonomia repousa
sempre sobre certa reflexão consciente por parte do sujeito.
Então, poderíamos definir a autonomia como a faculdade e a capacidade
concreta para os indivíduos efetuarem escolhas e realizarem ações que lhes importam,
apoiando-se sobre sua auto-reflexão (consciência) sem que formas de manipulação, de
enganações ou de coerção venham a interferir em suas escolhas e ações. Esta definição
pode parecer extremamente simplista e nos remete à necessidade de retomar o seu
percurso na trajetória do pensamento moderno.

A modernidade e a noção de autonomia
A modernidade se caracteriza por uma visão inédita da liberdade. Hegel dizia
que os gregos antigos, mesmo se considerando livres enquanto cidadãos, não tinham
nenhuma concepção da liberdade do homem enquanto tal. Ou seja, eles desconheciam a
exigência da subjetividade e da autonomia do espírito em si (HEGEL, 1988). Heidegger
(apud RÜDIGER, 2006) evoca também a liberdade moderna como uma nova liberdade,
descrevendo-a em referência ao desenvolvimento do ser enquanto subjetividade, como
uma legislação autônoma da humanidade. Assim, em torno da idéia moderna de
liberdade se articulam dois conceitos próximos: a autonomia e a independência. Os dois

- valorizados pela modernidade -articulam-se estreitamente em torno da exigência
moderna de liberdade.
O termo autonomia vem de duas palavras gregas: autos (si mesmo) e nomosla (a
lei, a regra). Ele aparece nos textos antigos para definir a condição de uma idade que
não é submetida a uma dominação exterior. No entanto, parece que a liberdade e a
autonomia gregas sejam algo bem diferente do que elas representam para os modernos.
Para compreender esta questão é preciso lembrar que a modernidade é definida
em relação à maneira pela qual o ser humano se concebe e se afirma como fonte de suas
representações e de seus atos. Esta idéia remete ao direito natural moderno que surgiu
no século XVII. Este direito é subjetivo, colocado e definido pela razão humana
(racionalismo) ou pela vontade humana (voluntarismo).
A sociedade moderna é então autônoma através deste esquema contratual que se
pode definir como um humanismo jurídico moderno. Como já foi dito, esta abordagem
é bem diferente da visão grega. Para Aristóteles, o direito dos cidadãos de exercer uma
soberania não se situa no princípio de autonomia, mas, sobretudo, na organização
finalizada da natureza (cosmos) no seio da qual alguns são feitos para comandar e
outros para obedecer. Na antiguidade, o fundamento da soberania residia, então, no
cosmos e não na vontade humana.
No quadro deste pensamento, não há nenhuma referência ao ato livre, ou à
vontade, potência racional e ativa capaz de determinar a si mesma. Na análise de
Aristóteles, o homem livre deve se dirigir para a ordem do cosmos. Por isto pode-se
dizer que a liberdade grega não se inscreve na autodeterminação, mas na heteronomia
de ordem do mundo. A lei não reside, portanto no homem, mas num elemento exterior,
no caso, o cosmos.

A autonomia como projeto de sociedade
Com a modernidade se desenvolve a idéia de soberania do sujeito. O homem não
olha mais para os céus ou para a tradição para legislar. Ele se torna, ele mesmo,
legislador. É por este processo que aparece o conceito de autonomia.

Num primeiro momento, Descartes faz emergir a idéia que a natureza não é
atravessada por forças invisíveis. Ela é apenas um material bruto e, enquanto tal,
perfeitamente controlável pela razão e pela vontade. Descartes coloca aqui uma
concepção antropocêntrica do mundo: tudo se torna meio em vista da realização do
homem.
Com o Iluminismo opera-se uma ruptura com a razão cartesiana. A idéia de uma
ciência “a priori” é recusada em proveito de uma ciência instrumental neutra, colocada a
serviço de fins que fazem o seu valor (por exemplo, a felicidade da humanidade).
Kant propõe uma revisão decisiva na forma de desenvolvimento do sujeito. Na
verdade, é com ele que se desenvolve a idéia de autonomia através de sua crítica da
moral e da felicidade (bem-estar). Ela é o que serve à vontade de princípios para
determinar a si mesma. Por isto, neste artigo nos detemos mais sobre o pensamento
kantiano.
A vontade é a faculdade de desejar, possui seu princípio de determinação na
razão, a vontade é razão prática em si mesma. Enquanto é da vontade que procedem as
leis, a vontade não pode ser nem livre, nem não-livre porque ela não desemboca
imediatamente sobre as ações, mas sobre a legislação para as máximas das ações. Além
do mais, a vontade é a faculdade de escolher somente o que a razão reconhece como
praticamente necessário.
Para Kant, a autonomia da vontade é o princípio supremo da vontade. Trata-se
da propriedade que possui a vontade de ser ela mesma sua própria lei. O princípio desta
autonomia é o de escolher as máximas de tal sorte que elas sejam estendidas ao mesmo
tempo como lei universal neste mesmo ato de querer.
Kant explica ainda que a vontade é submetida à lei, de tal maneira que ela deve
ser vista igualmente como legisladora. Assim, é impossível que uma vontade que é em
si mesma soberana legisladora dependa neste sentido de um interesse qualquer. O
homem é o próprio autor de sua lei, sem influência de elementos exteriores.
Kant definiu, então, a autonomia como sendo fundamentalmente antiindividualista. Critica a lei dos desejos e das inclinações, uma lei natural, que só diz
respeito ao homem enquanto parte do mundo sensível e como tal, remetido à
heteronomia da natureza. Esta lei dos desejos é aquela que toma por guia o hedonismo,

dimensão importante do individualismo. Kant opõe a isto o registro da verdadeira
autonomia, na qual não é a natureza em mim que me dita minha conduta, mas a razão
prática como vontade livre
Segundo uma análise muito disseminada hoje, a sociedade contemporânea seria
caracterizada por uma vasta autonomia dos atores; no entanto, não é porque a
heteronomia autoritária recuou no decorrer dos últimos decênios que toda forma de
heteronomia desapareceu, nem que a autonomia se estendeu automaticamente a toda a
sociedade. As áreas nas quais o termo “autonomia” é atualmente de uso corrente são
múltiplas e as aceitações científicas do conceito são muito diversas; quer dizer que uma
mesma palavra é empregada para designar fatos irredutíveis entre si ou a autonomia é
complexa tanto individual como coletivamente. Em todo caso, a autonomia é menos
hoje uma realidade do que um projeto de sociedade, ao mesmo tempo exigente, limitado
e inovador.

Considerações
Diante do exposto, faz-se necessário considerar a autonomia enquanto processo
dinâmico que abrange tanto a dimensão social, quanto a esfera pessoal e, nessa
perspectiva, se constitui como um projeto, como já afirmado, um projeto de sociedade.
Revela-se aqui a complexidade desse conceito.
Destaca-se a importância do entendimento do conceito de autonomia,
principalmente, quando esta é considerada como um dos elementos fundamentais para o
sucesso escolar, conforme o discurso acadêmico. Os estudos na área já apontam a
necessidade de uma articulação entre o discurso e a prática. Nessa perspectiva, a
autonomia deve ser compreendida enquanto um estado no qual o aluno assume de forma
ativa o seu processo de aprendizagem, tornando-se responsável pela gestão, pela
condução, pelo desenvolvimento e pela avaliação dessa aprendizagem. Isso será
possível se o professor também na condução do processo educacional utilizar
metodologias e estratégias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de atitudes
com vistas à formação de um aluno autônomo.
Cabe lembrar que a autonomia enquanto capacidade de conduzir o próprio
processo de aprendizagem coloca em questão várias dimensões e diversos aspectos,

especialmente a apreciação do nível de desenvolvimento atingido por um sujeito, já que
o processo se estabelece numa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Não se
pode aprender qualquer coisa em qualquer tempo. As aprendizagens precedem o
desenvolvimento: podem-se aprender elementos novos e adquirir funções psíquicas que
são ligeiramente superiores ao nível de desenvolvimento atingido pelo sujeito, com a
condição de lhe fornecer as ajudas didáticas requeridas. Assim, a função do professor é
avaliar – com uma margem de apreciação que é necessariamente um pouco
aproximativa - o nível de desenvolvimento atual e propor aquisições ligeiramente
superiores. No primeiro momento, o sujeito só poderá funcionar para além de suas
possibilidades com um dispositivo pedagógico. Num segundo momento, ele atingirá a
autonomia no exercício e uso destas novas funções mentais, desde que se proceda de
forma gradativa na retirada deste dispositivo de apoio.
Repetindo, se para o desenvolvimento do processo educativo a autonomia é
considerada, precisa-se investir na construção de situações formativas e na organização
do desaparecimento progressivo destas situações. É necessário, simultaneamente,
favorecer a aquisição do conhecimento pelo aluno, mas que esse favorecimento seja
permeado pela intenção de tornar esse aluno independente na busca desse
conhecimento.
Trata-se de uma tarefa complexa. Ela vai requere uma prática sistemática de
“descontextualização”. Esta, não se trata de propor seguidamente novos exercícios de
aplicação, mas o fato de fazer com que o aluno busque por si próprio outras situações
nas quais pode utilizar o conhecimento que aprendeu. Neste ponto, na pesquisa em
desenvolvimento A autonomia do aluno no ensino superior a distância levanta-se a
hipótese que esta prática não tem sido desenvolvida nos cursos a distância, o que torna a
aquisição da autonomia aleatória – desenvolvida em função das histórias individuais e
dos encontros casuais favoráveis. A finalização da pesquisa certamente trará novos
conhecimentos acerca do tema tão importante no momento em que identificamos
segundo informações do censo de educação a distância referente ao ano de 2008, um
grande crescimento de 67% no lançamento de cursos da modalidade de EAD em cursos
superiores.
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Notas
1 Este texto compõe os estudos realizados no quadro da pesquisa desenvolvida pelas autoras: PEIXOTO,
J; CARVALHO, R. M. A. A autonomia do aluno no ensino superior a distância. 2009. PUC GOIÁS.
2 O curso de Licenciatura em Física a distância está vinculado ao Programa de Formação de Professores
em Exercício na Educação Básica na Rede Pública - Pró-licenciatura, ofertado em uma parceria entre a
Universidade Estadual de Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e a Universidade Federal de
Goiás.
3. Um dispositivo de formação é um conjunto de atores (aprendizes, tutores, responsáveis pela formação)
e de ferramentas técnicas organizadas, no espaço e no tempo, em função de uma meta de aprendizagem.
O dispositivo de formação é uma combinação de mediações heterogêneas, organizacionais, técnicas. Ele é
o resultado das interações entre essas dimensões e mediações entre humanos, entre humanos e técnicas ou
máquinas.

