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                                     RESUMO 

 
Este artigo está relacionado aos estudos que temos 
desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa da Faculdade 
Plus e tem como objetivo principal propor uma reflexão 
sobre a educação brasileira e seu processo de 
transformação, desde o período colonial até os dias 
atuais. Para isso, realizaremos nossa análise através 
da literatura de Paulo Freire, especificamente em sua 
obra Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 
prática educativa (FREIRE, 2018). Diante desta obra e 
através de uma pesquisa bibliográfica, faremos uma 
linha do tempo do período colonial, de como se deu a 
necessidade da educação no Brasil após a chegada 
dos padres jesuítas e das transformações da educação 
brasileira, educação está permeada de contradições, 
opressões e reprodução de um viés europeu, conforme 
veremos à seguir nas reflexões pautadas nos três 
capítulos da obra de Paulo Freire. 
 
Palavras-chave: Pedagogia da Autonomia. Paulo 
Freire. Educação Brasileira.  
 

ABSTRACT 
 

This article is related to the studies we have developed with the research group of the Faculty Plus 
and its main objective is to propose a reflection on Brazilian education and its transformation 
process, from the colonial period to the present day. For this, we will perform our analysis through 
the literature of Paulo Freire, specifically in his work pedagogy of autonomy: knowledge necessary 
to the educational practice (Freire, 2018). In view of this work and through a bibliographic 
research, we will make a timeline of the colonial period, of how we gave the need for education in 
Brazil after the arrival of the Jesuit priests and the transformations of Brazilian education, 
education is permeated with Contradictions, oppression and reproduction of a European bias, as 
we will see below in the reflections based on the three chapters of Paulo Freire's work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo trará uma reflexão sobre a educação e seus desafios, sendo este seu 

principal objetivo. Faremos também uma retrospectiva da política de educação no Brasil, 

através de pesquisa bibliográfica, para compreendermos a metodologia defendida por 

Paulo Freire.  

Desde o início da história da educação no Brasil, identificamos que esta segue um 

modelo europeu iniciado após a chegada dos Jesuítas vindos de Portugal, a mando da 

coroa portuguesa, onde a educação desde os seus primórdios possui um viés elitista, 

conteudista e reprodutivista, o qual deixar resquícios na atualidade.  

Percebemos que no período colonial, quem tinha direito a educação dada pelos 

padres Jesuítas eram os ilustres e/ou quem fazia parte da nobreza. Essa foi à gênese 

da educação brasileira trazida pela Coroa Portuguesa, posteriormente havendo a 

necessidade de catequizar os indígenas que aqui já habitavam, com a ajuda dos 

Jesuítas.  

Conforme ressalta Mattos (1958), apresentaremos o embate de diferentes ideias, 

que prevaleceriam de acordo com os interesses das classes dominantes. Sabemos que 

a educação brasileira, com o passar dos anos, mesmo que inicialmente democrática, 

conforme defendida por Manuel da Nóbrega, que se ensinassem menores carentes, 

índios e filhos da nobreza: ‘’As escolas eram instituições extremamente democráticas, 

que reuniam, numa mesma sala de aula, desde órfãos, menores abandonados, 

curumins recrutados nas aldeias próximas, até os filhos da burguesia e da incipiente 

aristocracia local’’(MATTOS, 1958, p.151). 

Tendo em vista que a gênese da educação no Brasil não se é proposta como uma 

troca de saberes, de cultura; se fez através de imposições, existindo uma classe 

dominante e uma dominada.  

Parafraseando Mattos (1958), mesmo os jesuítas imbuídos da fé cristã, em 

nenhum momento hesitaram em fazer uso de escravos e uso abusivo de trabalho dos 

indígenas em suas missões de instrução e catequese; estavam afinados com os 

interesses de ocupação da terra da coroa. Ainda segundo o autor: ‘’[...] aqui como de 

resto em toda a América, não houve troca de cultura entre dominantes e dominados. 

Houve um transplante da cultura dominante, que simplesmente aniquilou a 

dominada’’(MATTOS, 1958, p.154) 

Por isso, se faz necessário trazer a educação descrita/defendida por Paulo Freire, 

uma educação transformadora, pautada em um conhecimento crítico capaz de 

questionar as práticas autoritárias; educação que dá autonomia ao sujeito, seja ele(a) 
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professor(a) ou aluno(a), para compreender que práticas violentas e antipedagógicas 

não são educativas, como não é educativo o aluno que tem medo do professor. 

Baseando-se no livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, traremos uma 

reflexão ao leitor através dos três capítulos desta obra, pois só podemos compreender o 

processo de educação atual no Brasil a partir da sua gênese. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este artigo tem caráter bibliográfico e traz como referência o livro Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários à prática educativa, do autor Paulo Freire, como 

ferramenta nos dar subsídios para descrevermos sobre a educação brasileira e seu 

processo de transformação, desde o período colonial até a data atual, ou seja, o século 

XXI. 

A necessidade e o surgimento da educação brasileira se dão em meio a conflitos. 

Segundo Mattos (1958): 

A situação da colônia era precária em 1549. Malogado o sistema semi 
feudal de donatários, vinha o Brasil sendo assolado por piratas e 
rebeliões indígenas, que colocavam em risco a posse Portuguesa da 
terra. Com sua grande visão de estadista, D. João III opta pela 
colonização, encarregando desta tarefa Tomé de Souza. Dentre as 
Diretrizes que dita aos seus escrivães no famoso regimento de 1948, 
estabelece como um dos pontos cardeais da empreitada “a conversão 
dos indígenas, a fé católica pela catequese e introdução”. Era a 
primeira alusão, na metrópole, a necessidade de educação no Brasil 
(MATTOS, 1958, p.151). 

 

Sabemos que o livro Pedagogia da Autonomia é uma das obras mais formidáveis 

de Paulo Freire, sendo a última publicada em vida, onde ele faz uma reflexão e 

apresenta orientações a respeito da compreensão da prática docente enquanto 

dimensão social da formação do ser humano. O autor relata sobre a precisão do 

professor em adquirir a postura de articular a aprendizagem e se colocar contra práticas 

de desumanização, para ajudar a entender as causas da degradação humana e assim, 

refletir sobre a dimensão estética de sua prática. 

O livro já em suas primeiras páginas nos fala da desvalorização do trabalho do 

professor e nos traz elementos constitutivos desta prática, enquanto dimensão social da 

formação humana. Freire (2018, p.23)‘’ [...] adverte-nos para a necessidade de 

assumirmos uma postura vigilante contra todas as práticas de desumanização’’. 

Neste contexto neoliberal que vivemos, precisamos ser vigilantes para não 

reforçarmos as práticas competitivas e individualistas de um mercado que trata o aluno 
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como cliente e a educação como mercadoria. Dessa forma, ressaltaremos a ética 

humana e não a ética do mercado que visa o lucro. 

A ética universal do ser humano respeita as diferenças de raça, de gênero, de 

religião, de classe social e econômica, ‘’ [...] ética inseparável da prática educativa’’, 

conforme ressalta Freire. (2018, p.18) 

A ideologia fatalista, em seu discurso neoliberal insiste que não podemos mudar a 

realidade social que nos é imposta, de que somos condicionados a ela e é, a partir daí 

enquanto educadores progressistas, que precisamos nos reconhecer como sujeitos 

desta produção do saber e compreendermos, segundo Freire (2018, p.24) “[...] que 

ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção 

ou a sua construção’’. 

Freire ressalta que o professor não é detentor de todo conhecimento, ele é um 

aprendiz, aprende quando ensina. Ou seja, todos aprendem com todos, tendo em vista 

que somos seres inacabados e o conhecimento não é algo finito. Em “Pedagogia da 

Autonomia”, no que diz respeito aos saberes necessários à prática educativa. Não há 

docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apresar das diferenças 

que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 2018, p.25). 

Este artigo retrata valores pedagógicos defendidos pelo autor, onde este 

demonstra que toda e qualquer educação está permeada de valores. Dessa maneira 

percebemos a responsabilidade de discutirmos sobre o início da educação no Brasil, 

para assim associarmos a este processo histórico e contínuo, uma vez que, desde a sua 

gênese, percebemos que a educação se deu como uma moeda, sempre em troca de 

interesse entre as classes dominantes e dominadas.  

Freire (2018) diz que a educação parte de uma concepção problematizadora, na 

qual o conhecimento resultante é crítico e reflexivo. Dessa forma, a educação é um ato 

político; sendo o ensino muito mais que uma profissão, que exige comprovados saberes 

em seu processo, essenciais em toda prática pedagógica. 

Como a ética e a estética, a competência profissional, sempre demonstrando o 

respeito pelos saberes do aluno e o reconhecimento da identidade cultural, rejeição de 

todas e quaisquer formas de discriminação, a reflexão crítica da prática pedagógica, o 

saber dialogar e escutar, o querer bem aos alunos, ter constantemente alegria e 

esperança, ter liberdade e autoridade, curiosidade e consciência do inacabado. 

Percebemos que a formação do professor ao lado da reflexão sobre a prática 

educativa em favor da autonomia do aluno é o ponto central desta obra.  
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A partir do segundo capítulo da obra, fica claro que não conseguiremos promover 

uma autonomia ao educando através de posicionamentos antipedagógicos e antiéticos 

ou desrespeitando a curiosidade do educando, ou seu gosto estético; cerceando a sua 

liberdade, como por exemplo: ‘falando para eles e não com eles, de cima para baixo, 

não respeitando o senso comum trazido por eles à sala de aula, ou ao invés de 

incentivarmos a um pensamento crítico, lhes dando possibilidades as perguntas e as 

falas, nos comportamos de maneira autoritária querendo, talvez ‘disciplina-los ou 

domestica-los’, ironizando ou minimizando o educando, dizendo ao mesmo; ponha-se 

em seu lugar, ou sabe com quem está falando’... 

Devemos sempre usar do bom senso e avaliarmos a nossa prática pedagógica 

continuamente; precisamos refletir sobre os nossos posicionamentos e até mesmo 

nossa ‘mania de burocratizar’ ainda mais o que já é burocrático por natureza própria, 

para assim compreendermos a diferença entre autoridade e autoritarismo, licença e 

liberdade.  

O respeito devido à dignidade do educando não me permite 
subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a 
escola. [...] Isso exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre 
minha prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio 

fazer com os educandos. (FREIRE, 2018, p.62-63). 

 

O professor em sua formação permanente deve sempre fazer uma reflexão crítica 

sobre a sua prática- mudar é difícil mais é possível, conforme afirma Paulo Freire, pois o 

saber é dinâmico e assim conseguiremos promover o estado de ‘curiosidade ingênua 

versus o estado de curiosidade epistemológica’, tão citada pelo autor. Não há pesquisa 

sem ensino e ensino sem pesquisa e o papel da educação na perspectiva freireana é 

contribuir para que o aluno se torne autônomo no seu processo de aprendizagem. 

Os educadores devem reforçar a capacidade dos educandos possibilitando a eles 

novos pesquisadores que os levem a pensar, apoiando-os a confrontar informações 

significativas e relevantes, capacitando-os para reconstruir os significados inquieto para 

descobrir mais, curioso; sempre buscando aprender e nunca perder a humildade com 

tudo ao seu redor, persistir no que julgar ser o correto e bom para si. 

Para o autor, o aluno, desde o início de sua experiência formadora, assume-se 

como sujeito também da produção do saber, criando possibilidades para a sua 

construção.  

Freire (2018) diz que não há ensino sem pesquisa, que investiga-se para conhecer 

o que ainda não se sabe e comunicar ou anunciar o novo; diz ainda que outro saber 

fundamental a experiência educativa é em relação a sua natureza, que o professor deve 

compreender a clareza de sua prática e que o ato de ensinar exige comprometimento. A 
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busca da autonomia vai se constituindo na experiência de inúmeras decisões, que vão 

sendo tomadas ao longo do tempo. A autonomia enquanto ser para si é um processo, é 

vir a ser. 

O formador e o formando, parecendo que um sabe um mais que o outro – o que 

pode até ser assim -, mas na ação de ensinar e aprender tem troca de conhecimentos e 

do mesmo jeito que eu ensino, eu também estou aprendendo e vice e versa. “Quem 

forma se forma e re-forma ao for-mar e quem e formado forma-se e forma ao ser 

formado” (FREIRE, 2018, p.25). 

Nota-se desta maneira, a necessidade de que o professor vivencie e tenha a 

certeza da importância do papel, de que faz parte de seu trabalho docente não apenas 

ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar, para que o aluno possa intervir no 

mundo e conhecê-lo. 

A Educação é a realização dos possíveis atos do sujeito. Em 
contrapartida, esse sujeito está inserido em um contexto social, em 
uma convivência com os outros sujeitos, com os quais ele tem de 
interagir. Essa situação complica o problema da formação, visto que, 
além de uma formação pessoal, ele deve receber, também, uma 
formação social, pela qual possa se relacionar com os outros 
(GONÇALVES, 2005, p.8). 

 

Compreende-se que esta relação entre educador e educando deve, além de ser 

pautada no bom sendo, não fugir de seus posicionamentos, já que estamos falando de 

uma educação transformadora, formação pessoal e social. 

Neste contexto, falamos para além de currículos ou grade curricular, estamos 

falando de sujeitos, métodos e objetivos. Não é possível educar bem se os alunos não 

vivem bem, pois existem os determinantes e condicionantes. 

Damasceno (2014) relata que existem inúmeros fatores determinantes a vida, 

entre eles a condição de saúde, incluem-se também os condicionantes biológicos como: 

(idade, sexo, características pessoais eventualmente determinadas pela herança 

genética), o meio físico (que abrange condições geográficas, características da 

ocupação humana, fontes de água para consumo, disponibilidade e qualidade dos 

alimentos, condições de habitação), bem como, o meio socioeconômico e cultural, que 

expressa os níveis de ocupação e renda, o acesso à educação formal e ao lazer, os 

graus de liberdade, hábitos e formas de relacionamento interpessoal, ou seja, a 

globalização  atribui a escola novos posicionamentos que, provocam diversas tensões, é 

essencial educar para o global, imprescindivelmente superar a tensão de preparar 

alunos para conceitos e vivências planetárias, com propostas educativas voltadas pára 

cada aluno. 
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Por isso, a obra Pedagogia da Autonomia nos faz refletir que, para ensinar 

precisamos ter alegria e esperança; a realidade não é fixa, ela é dinâmica e o mundo ele 

não é, ele está sendo; daí a importância de nos posicionarmos, de refletirmos de recriar, 

intervir e transformar a nossa realidade e não se aprisionar em um sistema neoliberal 

que nos consome em uma visão fatalista. 

Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha postura, mas não posso 
desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo 
aos alunos não tenho porque me omitir, por que ocultar a minha opção 
política, assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a omissão 
do professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor 

maneira de desrespeita-lo. (FREIRE, 2018, p. 69). 

 

 Freire (2018, p. 78), ainda ressalta não aceitar a política do “quanto pior melhor”, 

como também não pode aceitar a política assistencialista. Queremos dizer que não 

temos como ser neutros, não tem como não defender uma ideologia, pois, conforme 

exposto anteriormente, estamos falando de sujeitos, falando de um contexto pedagógico 

de sala de aula que reflete todo o contexto social do educando.  

Não seriamos capazes enquanto sujeitos inacabados, em processo contínuo de 

aprendizagem não sermos capazes de não olhar para fora da sala de aulae 

compreender que tudo que gira em torno dela, reflete diretamente no processo de 

aprendizagem do educando. Por isso se faz necessário trazermos exemplos concretos 

do cotidiano para o processo ensino aprendizagem. 

Imagina-se que a influência que um professor apresente na vida de cada aluno 

pode de alguma forma contribuir para melhorar ou dificultar a vida do aluno. 

Parafraseando Freire (2018), sabe-se que um o bom professor é o que consegue, 

enquanto fala trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. “Sua 

aula é assim, um desafio e não uma (cantiga de ninar)” (FREIRE, 2018, p.84). Quando 

os alunos não se interessam por uma aula, eles cansam e não participam, dessa forma, 

não aprendem. 

No terceiro capítulo aprofundaremos a discussão sobre ‘neutralidade’. Veremos 

também que a incompetência do professor desqualifica a sua autoridade. O professor, 

por se reconhecer como um ser inacabado compreende que não é detentor do saber e 

pode vir a não saber responder questionamentos dos alunos, sendo necessário assumir 

a sua ignorância momentânea e não ser antiético ou mentiroso.  

Baseando-se nos capítulos anteriores desta obra, veremos que ensinar é 

aprender, é qualificar a prática; o educador deve ter comprometimento, estar aberto ao 

diálogo e a escuta. Compreender que educação é uma forma de intervenção.  
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Diante disto, podemos propor uma discussão sobre um tema novo, que além, de 

nos provocar, nos inquieta e nos traz questionamento sobre a “Escola Sem Partido”, 

onde o próprio Paulo Freire já defendia que não somos sujeitos neutros e, até quando 

buscamos a neutralidade, defendemos uma ideologia. Conforme abaixo; 

Neutra, “indiferente” a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da 
ideologia dominante ou a de sua contestação, a educação jamais foi, é, 
ou pode ser. [...] Não posso ser professor se não percebo cada vez 
melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma 
definição. Uma tomada de posição. Decisão, Ruptura. Exige de mim 
que escolha entre isto e aquilo (FREIRE, 2018, p. 96-100). 
 

 Sabemos que as idéias que impuseram a “Escola Nova” estão vinculadas à 

ciência que possibilitam a base dos saberes a serem dominados. Os novos conceitos 

sobre as efetivas necessidades da criança e à consolidação do domínio das 

competências, ou seja, das práticas pedagógicas e sua relação com o saber cientifico 

revelado e constantemente alterado (ANTUNES, 2014). 

 Com essa pedagogia, o aluno é posto como eixo central, com a construção de 

seus conhecimentos, onde o professor atua como mediador no processo de 

aprendizagem  entre os saberes a serem conhecidos e a capacidade cognitiva dos 

alunos que buscam aprender, ajudando-o a se transformar e, dessa forma, a se educar. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as escolhas de Paulo Freire são relevantes para a sociedade em 

que vivemos e que os professores atuantes ou ainda em formação devem sempre estar 

atentos ao que se passa no contexto escolar, para assim aperfeiçoar e refletir sobre sua 

prática pedagógica, colaborando no desenvolvimento integral e saudável do educando, 

levando sempre em consideração a liberdade, solidariedade e ternura. 

Percebemos que o professor não deve negar-se a obrigação de sua prática 

docente, e sim reforçar a capacidade crítica do aluno, bem como sua curiosidade, seus 

desafios, trabalhando com eles a rigorosidade metódica com quem devem se possibilitar 

aos conhecimentos.  

Sabemos que a aprendizagem crítica é um caminho possível pelos alunos, aonde 

estes irão se transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do professor, igualmente autor do processo, entendendo que a 

educação é um ato de intervenção no mundo, devendo estar a serviço das 

transformações sociais. 

O artigo nos faz refletir que, em um sistema neoliberal como o que vivemos, é 

imprescindível o professor progressista incentivar o aluno a pensar, mas pensar 
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criticamente e não aguardar as respostas ou aceitar as coisas como lhes são expostas, 

usando da sua curiosidade epistemológica, conforme trouxemos neste artigo.  

Que através desta leitura tenhamos nos identificado como professores 

progressistas em uma busca constante de transformação, no papel de empoderar um a 

um e assim materializar a teoria de Paulo Freire no nosso cotidiano, em nossos espaços 

pedagógicos. Somente assim conseguiremos transformar a educação, em um ato de 

manifesto, contra a miopia neoliberal que insiste em nos alienar. Desta forma 

compreende-se o quanto esta reflexão é importante e nos traz um novo olhar para a 

nossa prática. 
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