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Pedagogia de Freinet

Celestin Freinet pedagogo e anarquista francês

- Contexto de pós guerra

- Escola Nova (Anísio Teixeira)

- Precursor das chamadas Escolas Democráticas.

- Utilização mínima de materiais didáticos

- não se fixa em regras rígidas, mas em princípios básicos que norteiam o ensinar e o aprender,  

e as relações que a criança estabelece com o conhecimento.



Pedagogia de Freinet

Proposta pedagógica é concebida em três fases que se interpenetram e se complementam:

A experimentação, sempre que isso for possível, que pode ser tanto observação,

comparação, controle, quanto prova, pelo material escolar, dos problemas que a mente se

formula e das leis que ela supõe ou imagina.

A criação, que, partindo do real, dos conhecimentos instintivos ou formais gerados pela

experimentação consciente ou inconsciente, se alça, com a ajuda da imaginação, a uma

concepção ideal do devir a que ela serve.

A documentação – a busca da informação desejada em diferentes fontes – que é como uma

tomada de consciência da experiência realizada, no tempo e no espaço, por outros homens,

outras raças, outras gerações. (FREINET, 1998, p. 354-355, grifos do autor).
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Papel do Professor

“A atividade não pode existir sem um motivo; a atividade “não motivada” não envolve uma

atividade privada de motivo, mas uma atividade com um motivo subjetivo e objetivamente

oculto” (LEONTIEV, 1980, p. 83)

Sala de Aula

A sala de aula é um espaço de diálogo, escolhas e compartilhamento de conhecimentos.
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Técnicas de Freinet

- A roda da conversa é o primeiro momento, caracterizado pela livre expressão e cada aluno  
tem a oportunidade de manifestar suas ideias, opiniões e sentimentos. Momento de  
planejamento diário, discussão de conteúdos Ao final, nova roda propicia a avaliação das  
atividades realizadas.

- A correspondência interescolar ocorre durante todo o ano letivo. Técnica que permite a  
utilização dos diferentes tipos de linguagens, para que as crianças expressem e comuniquem  
suas ideias, vontades, curiosidades, estudos, sempre desafiadas a realizarem pesquisas. A  
correspondência contribui para a apropriação da linguagem escrita e oral pelas crianças.

- O livro da vida é o registro dos acontecimentos mais marcantes da classe. Esse registro vai-
se constituindo ao longo do ano como um diário da classe ilustrado com desenhos, fotografias,  
relatos, depoimentos, os quais passam a fazer parte da memória do grupo.
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Técnicas de Freinet (continuação)

- O álbum da turma é uma coletânea de materiais elaborados pelas crianças sobre um  
determinado assunto que lhes desperte o interesse.

- O fichário escolar cooperativo ou fichário documental é uma forma alternativa de material  
didático, caracterizada pela organização de fichas de assuntos específicos.

- As aulas-passeio são saídas ao ar livre que oportunizam maior contato com o próprio meio,  
permitindo descobertas que motivam a criação dos textos, podem gerar tema para fazer parte  
do jornal, do livro da vida ou mesmo da correspondência interescolar.
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Palavras-Chave para a Pedagogia de Freinet

Expressão

Experiências como possibilidade de apropriação da cultura  

Modificação da realidade

Registro como forma de reflexão  

Apropriação da cultura escrita  

Cooperação

Autonomia

Processo de Ensino de forma colaborativa


