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Período Noturno 

 



 
Biografia: Célestin Freinet 

 
 Célestin Freinet nasceu em 15 de novembro de 1896 na região da 

Provença, sul da França; 

 Viveu no povoado de Gans, nos alpes franceses, tendo uma 

infância e uma juventude rural; 

 A escola em que estudava não apresentava boas condições, como 

bom aluno, Freinet foi enviado para a cidade de Nice, onde iniciou 

seus estudos no magistério; 

 Seu curso foi interrompido em 1914 devido à primeira guerra 

mundial, à qual ele foi enviado; 

 Segundo ele próprio, a guerra influenciou profundamente em sua 

formação, transformando-o em um pacifista convicto; 

 Freinet começou a lecionar em 1920 na aldeia de Bar-Sur-Loup, 

embora não tivesse concluído sua formação; 

 

 



 Começa a desenvolver suas principais metodologias de ensino, 
participando de estudos e pesquisas em busca de práticas 
pedagógicas alternativas; 

 Inicia  sua proposta de ensino envolvendo construção de textos 
livres e jornais da classe com seus alunos em 1923, quando 
comprou um tipógrafo para auxiliar em sua prática pedagógica, 
imprimindo as produções dos seus alunos; 

 Criou a cooperativa de trabalho com os professores de sua aldeia 
em 1924, que suscitaria no movimento da Escola Moderna na 
França; 

 No mesmo ano começa a se corresponder com teóricos que 
debatiam uma nova concepção de infância, de escola e de 
educação, aproximando-se do movimento da Escola Nova; 

 Freinet entendia que a pedagogia deveria estar apoiada às 
necessidades do aluno, aberta à vida, sendo fundamental 
repensar as relações entre mestre e aluno; 

 Em 1925, filia-se ao Partido Comunista da França; 

 No mesmo ano conhece Elise, com quem se casa em 1926; 

 Em 1926, escreve o livro A Imprensa na escola e cria a revista La 
Gerbe (O Ramalhete); 
 
 



 Em 1927, suas ideias já superavam os limites de sua aldeia,  com 
as experiências didáticas  da Aula-Passeio, a Imprensa Escolar e o 
Livro da Vida sendo bem difundidas; 

 Mudaram-se para Saint-Paul de Vence em 1928, onde Freinet 
lecionou e iniciou intensa atividade, tendo Élise Freinet como 
parceira e divulgadora; 

 Depois de ser exonerado do cargo, em 1935 Freinet abriu sua 
própria escola em Vence; 

 Foi preso e enviado para o campo de concentração de Var durante 
a segunda guerra mundial, onde ficou seriamente doente; 

 Liberto no ano seguinte, Freinet incorpora-se à Resistência 
Francesa e reorganiza sua escola; 

 Cria o ICEM em 1940, cooperativa com mais de 20 mil 
participantes; 

 Em 1956, lidera a campanha vitoriosa que estabelecia a 
quantidade de 25 alunos por sala; 

 Morre em 8 de outubro de 1966 em Vence. 

 



As técnicas Freinet  
da escola moderna   

 
A escola e a modernização 

O começo das técnicas 
A tipografia e a aula passeio  



A escola e a modernização 

 Antes, a evolução social e técnica só se 
faziam ao ritmo das gerações 

 

 Agora, a pedagogia é considerada um 
instrumento pré-histórico 

 



 

 

 

O começo das técnicas 

 A Primeira Guerra e a lesão nos pulmões 

 Montaigne, Rousseau e Pestalozzi 

 A realidade da escola de aldeia 

 

 



 

 

 

A tipografia e a aula passeio 

 Aula passeio:tábua de salvação 

 O texto vivo e a tipografia 

 Movimento pedagógico cooperativo 

 

 



O Método Natural 

- Métodos tradicionais X Métodos Naturais
       meio escolar                   meio vivo

- Analogia com a aprendizagem da linguagem/fala na criança:
princípio de vida humana de aperfeiçoamento

necessidade dos indivíduos de harmonizar seus atos com os outros (lei da

ressonância)

esforço natural: tentativa experimental e não construção sistemática (metáfora

da bicicleta)

– Inspiração em Decroly: importância da globalização: crianças
vêem o todo antes das partes
“Não existe qualquer relação entre o conhecimento das regras de gramática e

a prática correta da língua.”



– mecanismo da leitura X compreensão e sentido
  “a criança sabe decifrar mas não sabe ler, porque não traduz as palavras

em pensamento” (dois momentos distintos: leitura e compreensão) X escrita

e leitura como parte de um mesmo processo de expressão que se inicia na
aprendizagem

“o método natural, tanto na leitura quanto na escrita, é, em primeiro lugar,

expressão e comunicação, pela interpretação de sinais escritos, mesmo quando

a mecânica está apenas imperfeitamente ajustada.”

acesso à leitura por vias da sensação, da intuição e da afetividade no meio

social

–Desenho como etapa indispensável do acesso à leitura e escrita 
No desenho inicial a criança lê seus próprios pensamentos, assim como o faz

quando “lê” um livro, acredita que quem lê decifra no papel o que está na
pessoa (observação de uma criança, Bal)

– Conclusões pedagógicas das observações feitas



Técnicas de Ensino 
Freinet 

O Texto Livre 



O texto livre: base de uma 
pedagogia viva 

 O texto livre tem de ser realmente livre. 

 

 O texto livre tem de ser motivado. 

 

 Não deve ser uma atividade marginal do 
trabalho escolar. 

 



No jardim de infância e na 
educação pré-escolar 

 O texto livre oral. 

 

 O texto livre escrito. 

 

As pessoas casam-se todas. 

O Sol, se fosse pessoa, casava-se com a 
Lua. (Nuno, cinco anos). 

 



Na escola Primária 

 Redação livre dos textos. 

 

 Escolha do texto. 

 

 Correção do texto. 

 



A qualidade dos textos de crianças 

 

 Como chegar ao poema. 

 

 A exploração pedagógica do texto livre. 

 



A escolástica 



Técnicas de Ensino 

O Jornal Escolar 
 
 
 



Modernização escolar 

 A minimização da escrita manuscrita 
frente ao mundo ocupado pelas máquinas 
de escrever, a poligrafia, a televisão e o 
rádio. 

 A persistência de velhos  hábitos, apesar 
da mecanização de muitos equipamentos. 

 Apesar da modernização, as pessoas 
continuam a insistir em métodos antigos 
no que tange à educação. 



 
Novo método de trabalho 

 O texto livre. 

 Observação e a experiência como 
fundamentos de aquisição de 
conhecimentos. 

 O desenho, a música e a pintura livres 
como expressão complementar do que a 
criança tem em si. 

 Novos utensílios de trabalho. 

 



 
 

Jornal escolar 
 

 Inspiração em Decroly. 
 

 Diferente dos jornais escolares anteriores. 
 

 Originalidade na concepção e na criação. 
 

 Aceitação na França, autorizando o jornal 
a pagar uma tarifa reduzida dos 
periódicos. 



A técnica do jornal escolar 

 O jornal escolar é uma escolha de textos 
livres realizados e impressos diariamente, 
agrupados, entregues para 
correspondentes e assinantes. 

 

 A primeira a criança conta e depois 
escreve livremente o que sente a 
necessidade de exprimir. 



Exemplo de textos do jornal escolar 
 



 
 

Exemplo de textos do jornal  
 
 



Exemplo de textos do jornal escolar 
 



Como realizar o jornal escolar ? 

 As crianças não escrevem num diário, 
mas num papel químico, 13,5X21, com 
um caneta esferográfica. 

 Um cópia permanece com as crianças e a 
outra segue para correspondência. Assim 
numa turma com vinte alunos terão vinte 
cópias. 

 No final do mês o professor coloca as 
páginas numa capa. 

 



Os tipos de jornal 

 Linogravura 
 

 O jornal policopiado 
 

 O Jornal limografado 
 

 Jornal impresso: segundo Freinet este 
tipo  é o mais interessante e 
recomendado para as crianças. 
 



Organização técnica e tecnológica 

 Método Freinet: baseado nos textos livres, 
na experimentação e observação através 
da própria vida. 

 As crianças são mais sensíveis à imprensa 
do que os adultos. 

 A virtude da imprensa é o intercâmbio e a 
correspondência. 



As vantagens da tipografia 

 É  repousante e atraente. 

 

 Tem maior qualidade e pode ser colorido. 

 

 Maior controle do processo por parte da 
criança. 

 



Os conteúdos dos jornais 

  O ponto de partida é o verdadeiro 
interesse das crianças. 

 O educador não interfere na organização 
e escolha dos textos que serão impressos. 

 Os conteúdos são escolhas de textos 
livres das crianças 

 Tudo gira em torno da vida da classe, das 
necessidades dos leitores. 



A forma e a apresentação do 
Jornal escolar 

 O jornal é sempre impresso com qualidade. 

 Os textos são ajustados à forma do jornal. 

 Cuidado com a composição de cada página. 

 Os caracteres não devem ser muito 
pequenos. 

 Os títulos em maiúsculo. 

 O jornal deve ser ilustrado. 

 O jornal deve ser a expressão original e 
fecunda da criança. 

 



A forma e a apresentação do 
Jornal escolar 

 Nas classes Infantis. 

 

 Da primeira à terceira classe. 

 

 Quarta classe e terminal. 

 

 O jornal escolar nas classes únicas. 

 



A forma e a apresentação do 
Jornal escolar 

 O jornal escolar nas escolas urbanas de 
várias classes. 

 

 Nas classes de aperfeiçoamento, de in 
adaptados, atrasados, lares de crianças, 
hospitais, etc. 

 

 O jornal escolar no curso complementar e 
no segundo grau. 

 

 



A forma e a apresentação do 
Jornal escolar 

 O jornal escolar na pedagogia da União 
Francesa. 

 

 O jornal escolar progride rapidamente em 
vários países do mundo. 

 

 

 

 



Vantagens do jornal escolar 

 De ordem pedagógica; psicológica e social  
e interdependentes 

 

 Convencimento dos professores ainda 
reticentes ao método 

 

 Pedagogia do sucesso 

  

 



 
 

Vantagens pedagógicas 
 

 Semelhança com as do Texto Livre: 
criança sente a necessidade de escrever  

 Pode atingir: expressão viva na escrita; 
ortografia natural; desejo de ler e 
escrever 

 Jornal pode possibilitar trocas 
interescolares 

 Jornal: janela aberta à vida e arquivo vivo 
da aula – obra que testemunha em favor 
do professor  e da escola 
 
 



 Jornal como boletim de ligação e ação 
escola – sociedade:   

“Por meio do texto livre, da imprensa e do 
jornal, vamos buscar, não aos livros, mas 
à vida e ao trabalho dos homens, os 
próprios fundamentos da cultura a 
promover (...)” (p.51) 

 
 Jornal possibilita o trabalho bem feito: 
 “O jornal que se distribui ou se envia pelo 

correio deve ser perfeito, visto que é por 
ele que nos julgarão (...)” (p.53) 



Vantagens psicológicas 

 Preocupações, anseios, hábitos das 
crianças são bem acolhidos pelo trabalho 
com o jornal escolar 

 
 Jornal escolar disciplina e orienta a 

criança, possibilitando também sua livre 
expressão – progresso psicológico 

 
 “Trabalho inútil enlouquece aqueles que 

estão condenados a ele.” (p. 60): jornal 
vale por si e não pelo estímulo das notas 
 
 
 



Vantagens sociais 

 Trabalho em equipe, que valoriza a 
cooperação entre os alunos e na escola 

 
 Solução para a indispensável ligação com 

os pais 
 
 Jornal deixa de ser tabu – “Hoje o jornal 

pensa pelos seus leitores. Aquilo que 
pessoas inteligentes e instruídas 
escreveram e imprimiram só pode ser a 
verdade.” (p. 66) 



 Criticidade e iniciação à vida cívica: “Pela 
preparação individual e coletiva das 
páginas do jornal, pelo voto regular que 
decide a escolha dos textos (...)” (p.68) 

 

 Trocas interescolares possibilitam e 
ampliam o conhecimento de diversas 
culturas e do mundo 



Oito Anos (Adriana Calcanhoto) 
 

 

Por que você é flamengo 

 E meu pai botafogo? 

 O que significa 

 "impávido colosso"? 
 

Por que os ossos doem 

 Enquanto a gente dorme? 

 Por que os dentes caem? 

 Por onde os filhos saem? 

  

Por que os dedos murcham 

Quando estou no banho? 

 Por que as ruas enchem 

 Quando está chovendo? 

  

 

Quanto é mil trilhões 

 Vezes infinito? 

 Quem é Jesus Cristo? 

 Onde estão meus primos? 

  

Well, well, well 

 Gabriel... 

 Well, Well, Well, Well... 

  

 



Por que o fogo queima? 

 Por que a lua é branca? 

 Por que a terra roda? 

 Por que deitar agora? 

  

Por que as cobras matam? 

 Por que o vidro embaça? 

 Por que você se pinta? 

 Por que o tempo passa? 

  

Por que que a gente espirra?     

 Por que as unhas crescem? 

 Por que o sangue corre? 

 Por que que a gente morre? 

  

Do que é feita a nuvem? 

 Do que é feita a neve? 

 Como é que se escreve 

 Re...vèi...llon 

  

Well, Well, Well 

 Gabriel...(4x) 

 

 

******** 

 
 Filme recomendado:  

Escritores da Liberdade 
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