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RESUMO

Esta pesquisa está centrada nas raízes da proposta pedagógica de Célestin Freinet um dos 
mais importantes educadores do século XX, pois suas propostas, nasceram da realidade do 
aluno, sendo por ele valorizado. No início dos seus trabalhos, Freinet percebeu que, para 
conseguir edificar uma escola que realmente atingisse as classes populares, precisaria efetivar 
mudanças no ambiente escolar. O meu trabalho investiga o princípio da cooperação nas ações 
desenvolvidas pela professora e alunos na prática da sala de aula. A tomada de decisões para a 
realização deste trabalho requisitou de minha parte uma reflexão profunda e global acerca dos 
passos que deveriam ser tomados considerando-se que a minha intenção não era a mera
intervenção no sistema escolar com uma programação pré-estabelecida, não existindo 
instrumentos criados aprioristicamente para o desenvolvimento de ações no contexto escolar. 
Como questões norteadoras desta dissertação destaco:- Como a cooperação contribui para 
vivência dos alunos? De que maneira esse princípio se concretiza no cotidiano da sala de 
aula? -Pode o princípio cooperativo agir como alternativa favorecedora na dinâmica da sala de 
aula e das relações entre alunos? O princípio da cooperação exige a criação de um ambiente
na sala de aula em que existam elementos mediadores na relação professor-aluno. Assim, a 
organização da sala tem um caráter emergente; é preciso considerar a participação dos alunos 
na construção de seus conhecimentos. Para isso, é necessário criar estruturas que devem ser 
preenchidas a partir da atividade dos próprios alunos. Através desse pensamento temos como
objetivos específicos: 1)Investigar na atuação pedagógica da professora a utilização de 
estratégias para a consolidação do princípio cooperativo para a sala de aula; 2)Refletir sobre a 
organização do trabalho cooperativo desenvolvido pela professora, observando como este se 
concretiza em sala de aula; 3)Proceder ao levantamento das vivências de cooperação 
construídas em sala de aula pelos alunos e professora. Assim para desenvolver uma interação 
com os sujeitos da pesquisa [professora e alunos] procurou-se inicialmente desenvolver 
estudos em torno da abordagem da pesquisa qualitativa do tipo etnográfico, por ser um
referencial metodológico mais indicado ao uso das técnicas de observação, entrevistas e 
análise de documentação, pois essas técnicas são tradicionalmente associadas à etnografia. 
Essa pesquisa pretende compreender a visão do que se processa cotidianamente na sala de 
aula pesquisada e as múltiplas relações imbricadas no processo de motivação da 
aprendizagem com o uso da cooperação. 

Palavras-chave: Freinet. Cooperação. Organização. Participação. 
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RÉSUMÉ

Cette recherche est ancrée dans les racines de la pédagogie de Célestin Freinet, un des plus 
importants éducateurs du XXème siècle, car ses propositions naissaient de la réalité de l’élève 
lequel était, de ce fait, valorisé. Au début de ses recherches, Freinet s’est rendu compte que 
pour pouvoir édifier une école qui, effectivement, atteigne les classes populaires, il devrait 
réaliser des changements dans le milieu scolaire. Notre travail le principe de coopération dans 
les actions développées par le professeur et ses élèves dans le quotidien de la salle de classe. 
Les décisions pour la réalisation de ce travail ont exigé, de notre part, une profonde et globale 
réflexion vis à vis des pas qui devraient être entamés, considérant que notre intention n’était 
pas de faire une simple intervention dans le système scolaire avec une programmation pré-
établie, sans instruments crées à priori pour le développement d’actions dans le contexte 
scolaire. Comme questions principales nous pouvons souligner: Comment la coopération 
contribue pour le vécu des élèves? De quelle manière ce principe se réalise dans le quotidien 
de la salle de classe? Le principe coopératif, pourrait-il agir comme une alternative qui 
favorise la dynamique de la salle de classe et des relations entre les élèves? Le principe de la 
coopération exige la création d’une ambiance en salle de classe dans laquelle il existe des 
éléments médiateurs dans la relation professeur-élève. Ainsi, l’organisation de la salle a un 
caractère important; il faut considérer la participation des élèves dans la construction de ses 
connaissances. Pour cela, il est nécéssaire créer des structures qui doivent être complétées à 
partir de l’activité des propres élèves. Dans la ligne de cette pensée nous avons, donc, comme
objectifs spécifiques: 1) Investiguer, dans l’action pédagogique du professeur, l’utilisation de 
stratégies pour la consolidation du principe coopératif pour la salle de classe; 2) Faire une 
réflexion à propos de l’organisation du travail coopératif développé par le professeur en 
observant comment celui-ci est réalisé en salle de classe; 3) Établir un répertoire des vécus de 
coopération construits en salle de classe par les élèves et le professeur. Ainsi, pour développer 
une interaction avec les sujets de la recherche [professeurs et élèves] des études ont été 
développés ancrés sur les principes de la recherche qualitative de type ethnographique pour 
considérer ce dernier un référentiel méthodologique plus indiqué à l’utilisation des téchniques 
d’observation, interviews et analyse de documents, car ces téchniques sont, 
traditionnellement, associées à l’ethnographie. Cette recherche a pour but comprendre la 
vision de ce qui arrive quotidiennement dans la salle de classe observée et les multiples
relations imbriquées dans le processus de motivation de l’apprentissage utilisant la 
coopération.

Mots-clés: Freinet. Coopération. Organisation. Participation. 
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TODO MUNDO ESTÁ COOPERANDO. 
CADA UM TEM SUA RAÇA. 

TODOS JUNTOS EM COOPERAÇÃO, NUM
GRANDE CORAÇÃO. 

O MUNDO EM COOPERAÇÃO. 
LUIZA, 8 ANOS.
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1 INTRODUÇÃO 

1  INTRODUÇÃO

Eu sei que deve aprovar o que há de bom não apenas demolir.

Na escola deve-se conservar ordem, disciplina, autoridade e

dignidade, mas a ordem que resulta de uma melhor organização

do trabalho, a disciplina que se torna solução natural de uma

cooperação ativa no seio da sociedade escolar, a autoridade

moral primeiro, técnica e humana depois, que não se consegue

com ameaças ou castigos, mas por um domínio que leva ao

respeito; a dignidade do educador que não se pode conceber

sem o respeito total, pela dignidade das crianças que ele quer

preparar para a função de homens. 

(Célestin Freinet)
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Neste trabalho abordo a problemática referente a forma de como uma professora do 

Ensino Fundamental na Escola Freinet constrói o princípio da cooperação no contexto de uma

experiência com a Pedagogia Freinet, como um dos meios possíveis para a dinamização da 

sala de aula. 

Levei em consideração que a cooperação é a essência da proposta pedagógica de 

Célestin Freinet (1896-1966), bem como a compreensão do ponto de vista que os próprios 

sujeitos (professora e alunos) têm da prática que realizam em sala de aula. 

Optei por estruturar esta introdução em quatro itens, de modo que situe o leitor acerca 

da trajetória da pesquisadora no convívio com a Pedagogia Freinet. O tema da pesquisa é 

apresentado; e também a justificativa da escolha do princípio cooperativo em Freinet, C. 

Destaco a relevância da temática numa sala de aula que trabalha com os princípios da 

Pedagogia Freinet. 

Ao refletir sobre o referencial teórico, pretendi adentrar no campo teórico que respalda 

o meu estudo. Fechei a introdução com uma Síntese Integradora, apresentando um breve 

panorama dos capítulos, situando o leitor sobre o conteúdo e sobre a necessidade de tomá-los

numa relação de interseção, o que garantirá a compreensão do objeto na sua totalidade. 

1.1 A trajetória da pesquisadora no convívio com a Pedagogia Freinet. 

Minha trajetória como pesquisadora se inicia em 1999, ano em que era aluna do quarto 

ano do curso de Pedagogia – realizado na UFRN – CCSA – Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas.

Nesse mesmo ano fui selecionada como bolsista de iniciação científica na base de 
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pesquisa Práticas de educação infantil, o processo de alfabetização e a prática pedagógica 

nas séries iniciais do ensino fundamental, sendo inserida no projeto A produção textual em 

classes Freinet, coordenado pelo Professor Doutor Francisco de Assis Pereira.

Minha participação como bolsista abriu as portas para conhecer e vivenciar a 

Pedagogia Freinet na pesquisa que estava sendo realizada em uma escola pública de Natal. 

Durante a realização da pesquisa fui adentrando nos conhecimentos sobre o educador 

Célestin Freinet (1896-1966), me chamando a atenção, em especial, para um dos quatro 

princípios de sua Pedagogia – a Cooperação.

A cooperação implica num trabalho comum que alia diferenças sem conflito, 
comunicação como experiência compartilhada; o aluno torna-se, ao mesmo
tempo, participante e responsável, que busca, através do confronto, o 
crescimento individual e coletivo (ELIAS, 1997 p. 90). 

Conforme ia efetuando leituras acerca do assunto fiz os registros das observações, 

também participando das reuniões de estudo e planejamento.

Esses encontros me chamaram atenção para investigar como a professora desenvolve 

sua ação docente em sala de aula no tocante ao trabalho cooperativo. Essa questão me

perseguiu durante os dois anos que estive como bolsista de iniciação científica, resultando um

trabalho monográfico ao final de curso com o título: Pedagogia Freinet: uma experiência de 

construção da cooperação em sala de aula em uma escola pública. 

Este trabalho me fez refletir acerca dos vários sentidos existentes de cooperação e 

vivenciar essa construção em uma sala de aula de escola pública, relacionando-os com o 

sentido de cooperação na perspectiva adotada por Freinet, C. (1896-1966). 

Evidencia-se que a admissão da proposta da Pedagogia Freinet na escola pesquisada 

foi realizada com precariedade e com dificuldades por não existir um estudo aprofundado dos 
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princípios freinetianos que deram norte a toda prática de Freinet, C. (1896-1966), que sempre

buscou uma escola ativa e uma educação plena de vida. 

Sendo assim, cheguei a conclusão de que é difícil estudar as raízes da proposta 

freinetiana numa escola pública tradicional: registrei momentos de intercâmbio com a 

professora, bem como os contatos com os alunos, estes com grande entusiasmo em aprender, 

mesmo com dificuldades, pois apresentam limites de um ensino repetitivo e alienador, mas

têm vontade de mudar seu contexto de vida e vivenciar os princípios e práticas da Pedagogia 

Freinet que é motivadora e transformadora.

Saliento também que, por meio desse trabalho, consegui plantar uma semente da 

proposta freinetiana na prática da professora e abrir novas possibilidades para dinamizar sua 

prática, trazendo a ela um horizonte de oportunidades, de valorização do seu ser e de suas 

potencialidades.

Durante os dois anos como pesquisadora participei dos Encontros de Educadores 

Freinet, apresentei trabalhos científicos em Congressos, Simpósios, Seminários em vários 

Estados brasileiros sobre a minha experiência em classes Freinet, especificamente, com o 

princípio cooperativo. (Foto 1) 

Convicta de ser esse um tema relevante de ser investigado, no nível de mestrado,

elaborei um projeto cujo título foi: Como a cooperação em Freinet está inserida no projeto 

político pedagógico da Escola Freinet – COOPERN? 

A idéia foi acatada com ajustes e sugestões da comissão examinadora e através desse 

projeto de investigação tive oportunidade de estudar aspectos prático-teóricos mais

estruturados acerca da Pedagogia Freinet e de seus processos dinamizadores em sala de aula. 
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Com determinação estruturei esta pesquisa procurando compreender o princípio da 

Cooperação nas ações desenvolvidas pela professora da escola investigada. 

A tomada de decisões para a realização deste trabalho requisitou de minha parte uma

reflexão profunda e global acerca dos passos que deveriam ser tomados considerando-se que a 

minha intenção não era a mera intervenção no sistema escolar com uma programação pré-

estabelecida, não existindo instrumentos criados aprioristicamente para o desenvolvimento de 

ações no contexto escolar.

Entendo que tal proposta seria caracterizada pela dinâmica e vitalidade dos sujeitos 

nela envolvidos a partir de todo um conjunto de situações construídas no cotidiano escolar. 

Foto 1 
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1.2 O tema da pesquisa 

O objetivo maior da vida de Freinet, C. (1896-1966) foi, sem dúvida, criar meios de 

favorecer a aprendizagem com vistas à formação do homem – a sua maneira de ensinar 

demonstra esse propósito educativo. 

Freinet, C. (1998b) ressaltou sempre a importância do respeito aos direitos de todos os 

cidadãos, com destaque para os das classes populares. Esses direitos na sua concepção 

passaram de um plano concreto de vida, para um mais abstrato, a partir do momento que 

contemplaram o direito à liberdade. A liberdade, à qual Freinet, C. (1998b) se refere, não se 

restringe só ao sentido físico e material, mas, e sobretudo, abrange esquemas de pensamento e 

ação.

Através dessa concepção educativa esse conceito toma um sentido mais amplo, visto 

que “constrói-se coletivamente e no respeito mútuo, de expressar seu ponto de vista, de dar-

lhe organicidade para fazer dele um instrumento de intervenção sobre o real” (OLIVEIRA,

A., 1995, p. 122). 

Célestin Freinet (1896-1966) rejeitou a pedagogia tradicional concebendo um

movimento cooperativo, de ajudas mútuas, que não abolia as individualidades a partir de 

esforços de instalação de cooperativas para trabalhadores na França. 

A pedagogia Freinet é cooperativa. Por meio de todos os seus modos de ação 
e técnicas, incentiva a ajuda mútua, o esforço conjunto, sem, contudo, abolir
as individualidades (OLIVEIRA, A., 1995. p. 121) 
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Freinet, C. (1998b) jamais aceitou a competição individual. Em seu lugar propôs a 

vida cooperativa, idéia obtida no encontro que teve com Cousinet (1959), preconizador do 

trabalho em equipes e Profit, que propõe a solidariedade pela cooperativa escolar, em

Montreux (1924). 

Para introduzir a idéia de cooperação na escola, Freinet, C. (1998a), antes, incentivou 

a ajuda mútua entre os camponeses da aldeia e criou uma cooperativa de consumo e venda de 

produtos locais, influenciado pelas cooperativas francesas.

Seu objetivo era buscar, na experiência coletiva, os elementos para uma aprendizagem

crítica e dialética, através da proposta de uma pedagogia popular e democrática.

O projeto pedagógico de Freinet tem como raiz os desafios concretos da prática, os 

quais foram registrados em suas obras e na realidade de suas salas de aula. 

Freinet, E. (1979), sua esposa, narra como o educador entrou em contato com as obras 

de Montaigue, Rabelais, Rousseau, Pestalozzi, neles encontrando seu segundo grande recurso. 

Reconhecia que era preciso refletir, buscar caminhos que permitissem o 

aprofundamento das descobertas feitas. Já que a formação docente inicial de Freinet, C. 

(1896-1966) foi insuficiente, foi preciso apelar para o autodidatismo.

A amplitude do pensamento freinetiano se reflete em todos os âmbitos do seu trabalho. 

Tanto na sua prática, quanto nas suas obras, evidencia-se a importância dada por Freinet, C. 

(1896-1966), não só ao aspecto educacional, mas, sobretudo, ao político e social. Isto porque 

ele concebia uma escola contextualizada, nascida no seio da comunidade, dinâmica e 

integrada, principalmente, à cultura em geral. 

Através da sua maneira de ensinar e dos pressupostos de uma aprendizagem centrada 

nos interesses dos educandos, Freinet, C. (1896-1966) criou princípios norteadores para sua 

prática educativa, destacando-se entre eles a Educação pelo trabalho.

Considerando a escola um lugar de trabalho no que ela tem de mais criador, de 



A construção do princípio da cooperação na Pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental.

produção e vivência educativa,. Freinet, C. (1996) a compara a um canteiro de obras, onde é 

fundamental a presença de ferramentas e o uso de técnicas específicas. Depreende-se daí que 

as práticas desta “escola-oficina” é o conhecimento enraizado na vivência social do aluno, 

garantidas através de técnicas como: o texto livre, a correspondência, o jornal escolar, entre 

outros.

Os pressupostos freinetianos caracterizam-se como caminhos para implementação de 

uma visão do processo educacional. Caminhos esses de características teórico-práticas, visto 

que, dialeticamente, Freinet, C. (1896-1966)  teorizou a sua prática e praticou a sua teoria 

sempre levando em consideração o senso de responsabilidade, a sociabilidade, o julgamento

pessoal, a autonomia, a criatividade, a comunicação, a reflexão individual e coletiva e a 

afetividade.

A Pedagogia Freinet recebeu uma incontestável influência do pensamento anarquista. 

Compreendo isso no papel diretivo do professor na sala tradicional. Na classe freinetiana, a 

organização torna-se coletiva e para isso é criada uma técnica específica: a Reunião 

Cooperativa: Semanalmente reúnem-se alunos e professor, sob a coordenação de um dos 

educandos da classe. São decididas as atividades, responsabilidades a serem cumpridas a 

partir do interesse da turma e da mediação do professor com a organização da sala de aula. 

O papel do professor não é definir sozinho o rumo do trabalho da sala de aula. Deve, 

como os demais, justificar suas posições. Tem-se aí a idéia autogestionária da Pedagogia 

Libertária, da tentativa de pôr em prática uma convivência sem dominação.

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma

vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus educandos. 

Nessa perspectiva, é fundamental que a instituição assuma responsabilidades, sem

esperar que as esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe dêem as 

condições necessárias para levá-las adiante. 
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1.3 A relevância social e educacional desta pesquisa 

Esta pesquisa está centrada nas raízes da proposta pedagógica de Célestin Freinet 

(1896-1966), um dos maiores educadores do século XX, pois suas propostas nasceram da 

realidade escolar do aluno em suas experiências educacionais. 

Diferentemente de outros pedagogos famosos, Freinet, C. (1896-1966)  não tinha 

concluído seus estudos da Escola Normal. Em função disso, suas propostas inicialmente

foram repudiadas, pois iam de encontro às práticas escolares existentes. 

Para aqueles que mantinham posições ortodoxas, no momento em que Freinet 

formulou suas idéias, as inovações pedagógicas de um professor do povo não podiam

contrapor-se ao estabelecido. Freinet, C. (1996) entre outras coisas, divulgava o ensino da 

leitura a partir de textos livres das crianças. 

Na opinião freinetiana, a criança ocupa o centro das preocupações pedagógicas e é 

vista como um ser afetivo, inteligente e um ser social como o Outro. Ele passou a ver a 

criança com a dignidade e o respeito que qualquer ser humano merece.
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Conforme manifesta:

A criança é como uma árvore que ainda não tendo terminado seu crescimento,
se nutre, cresce e se defende exatamente como a árvore adulta (FREINET
apud SAMPAIO, 1989, p. 81). 

Para Freinet, C. (1978) a criança é redefinida como um ser totalmente provido de 

humanidade: que pensa, constrói e interage como ser social. “A criança e o adulto têm a 

mesma natureza” (FREINET, C., 1978).

Assim, a educação do trabalho deveria ser vista como ponto inicial da sua proposta 

pedagógica, e, por isso, se tornou um dos pressupostos básicos da Pedagogia Freinet 

juntamente com a ação cooperativa, a livre expressão e o tateamento experimental.

Freinet, C. (1896-1966)  rejeitava os procedimentos clássicos ou dicotômicos, ou seja, 

uma escola e uma pedagogia que não preparavam para a vida. Os pressupostos vistos acima

têm levado os educadores praticantes da Pedagogia Freinet a sempre buscarem trazer a vida 

para dentro da escola e integrar o binômio Vida e Escola.

Os conhecimentos das crianças, adquirido nas trocas e cooperação mútuas,
são os pilares na construção de uma escola viva: a Escola Moderna. (ELIAS, 
1997 p.38). 

No início dos seus trabalhos, Freinet, C. (1998b) percebeu que, para conseguir edificar 

uma escola que realmente atingisse as classes populares1, precisaria efetivar mudanças no 

1
Freinet pensou numa escola para o povo, na qual os filhos da classe operária tivessem pleno acesso, nas mesmas condições 

de direitos e deveres dos demais cidadãos. 
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ambiente escolar. A partir daí, consolidou uma nova filosofia da educação, com aportes do 

materialismo dialético.

Esse novo modo de ver o processo educativo, em meio a um regime capitalista e 

opressor da França, o fez um educador revolucionário para sua época. 

Através de suas ações e de seus escritos, Freinet dialogou com seu tempo,
confrontando-se com a problemática social e educacional de sua época. Sua 
obra foi um avanço considerável e, até certo ponto, revolucionário, uma vez 
que ensejou o surgimento do novo que estava preste a nascer do velho 
(OLIVEIRA, A., 1995, p. 14). 

Na proposta freinetiana, o professor coloca-se ao lado da criança ajudando-a a tomar

consciência de suas possibilidades. Atua como mediador e auxilia a criança a elaborar, 

realizar e a concluir seus projetos. Seu papel é de coordenador das atividades escolares, o de 

criar condições para que a criança se expresse e seja ouvida, para que ela aja para aprender e 

para que, por meio da vida cooperativa, exerça a cidadania. 

Para ratificar, utilizo as próprias palavras de Freinet, C. (1996, p. 104): 

As crianças precisam de pão e de rosas. 
O pão do corpo, que mantém o indivíduo em boa saúde fisiológica. 
O pão do espírito, a que chamas instrução, conhecimentos, conquistas 
técnicas, esse mínimo sem o qual se corre o risco de não conseguirmos
a desejável saúde intelectual. 
E as rosas têm – não por luxo, mas por necessidade vital [...] As 
crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do espírito, mas
necessitam ainda mais do teu olhar, da tua voz, do teu pensamento e da 
tua promessa. Precisam sentir que encontraram, em ti e na tua escola, a 
ressonância de falar a alguém que escutem, de escrever a alguém que as 
leia ou as compreenda, de produzir alguma coisa de útil e de belo que é 
a expressão de tudo o que nelas trazem de generoso e de superior. 
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A Pedagogia Freinet está aí, mostrando para o educador a riqueza da conjunção que 

existe entre o pão e as rosas, entre o belo e o útil, entre o alimento da alma e o alimento do 

corpo (KIRINUS, 1998). 

Para Freinet, C. (1998b) a criança é um ser afetivo, inteligente, um ser social como

qualquer adulto. Por isso, sua pedagogia preocupa-se com a criança como ser completo,

integrado, responsável e capaz de cooperar com seus semelhantes.

Refletindo sobre as suas prerrogativas, sobre a ética em suas ações, sobre as demandas

sociais e culturais dos educandos de sua época, e sobre a urgência de trazer para as escolas 

atividades escolares concretas, vivas, correspondentes às expectativas dos seus educandos, 

Freinet, C. (1896-1966) implementou novas técnicas para a execução do trabalho pedagógico, 

oriundas dos resultados de experimentos práticos e eficazes realizados (na França) ao longo 

dos anos, superando, com isso, uma prática tradicional, de padrões instituídos e repressões 

constantes.

1.4 Referencial teórico 

Centralizei os estudos sobre a cooperação em FREINET, C.  (1976), (1998a), (1998b), 

(1996a), (1996b), (1978), ELIAS (1996), (1977), (2000), DANTAS (1997), (2001), 

PEREIRA (1997), SOUZA (1997), (1996), JARES (2003), ASSMANN (2000) procurando 

dialogar com os autores que permitissem uma ancoragem da temática pesquisada. 

Célestin Freinet (1896-1966) elaborou os fundamentos de sua proposta pedagógica no 

ambiente da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio aos escombros

da sociedade européia ansiava-se ardentemente pela construção de uma nova ordem mundial.
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Nesta perspectiva, sentia-se a necessidade de se adaptar a escola para a formação de crianças 

criativas.

Entre as grandes preocupações de Freinet, C. (1998b) está, de um lado, a formação do 

homem cuja formação deverá elevá-lo a mais alta dignidade do seu ser (COMENIUS, 2002). 

Agir e interagir com consciência e responsabilidade é a sua principal tarefa como homem. De 

outro lado, o amor pela criança, o respeito e a confiança que se deve depositar nas suas 

potencialidades são fontes de seu crescimento e progresso. 

Para concretizar suas intenções Freinet, C. (1998b) pensou numa escola que pudesse 

colaborar na formação de um homem mais livre, mais autônomo e, conseqüentemente mais

apto a contribuir na transformação da sociedade. 

Vale salientar que os interesses de Freinet, C. (1998b) não se restringem, apenas, ao 

fato de a criança aprender a ler e a escrever: eles vão mais além, ou seja, Freinet, C. (1998b) 

pensa na criança em sua plenitude, com uma personalidade a ser construída, necessitando para 

isso de orientação, compreensão e afeto. 

Sendo assim, Freinet, C. (1996) criticava os ensinos tradicionais, escolásticos que não 

permitem à criança exteriorizar o seu pensamento, sendo responsável por um clima de 

coerção, inibição e principalmente de mera repetição mecânica de conteúdos sem

significação, sem aplicação à vida. 

No que diz respeito à condição da prática do seu projeto pedagógico apoiou-se em

alguns teóricos da educação, que, embora tinham dito muito sobre a ação pedagógica do 

professor, pouco contribuíram para uma prática autêntica junto às crianças das classes 

populares. Lendo tais pensadores, Freinet, C. (1976) começou a questionar sua própria prática 

em sala de aula e a partir de suas inquietações passou a observar o comportamento e as 

atitudes de seus alunos, como eles agiam e reagiam às atividades escolares, traçando, assim o 

perfil de cada um.
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Freinet, C. (1896-1966) ao ler obras de Rabelais e Montaigne, encontrou a essência de 

um ideal educativo no qual a aprendizagem só ocorreria através da naturalidade da criança, ou 

seja, a criança não apenas constrói a sua formação, mas também participa do processo 

contínuo de construção de sua aprendizagem.

É em Rousseau que, embora não tenha sido exatamente educador, Freinet, C. (1896-

1966) encontrou grandes contribuições para uma vida em harmonia com as leis naturais. 

Neste mesmo sentido Dantas (2001, p. 65), destacou a pertinência de tais leis: 

Tanto em Rousseau como em Freinet a educação deve ver o indivíduo como
um ser social e deve atender tanto ao aspecto físico, quanto ao intelectual e 
moral. E o sentimento, a vida afetiva devem ser tão importantes, quanto a 
razão. Ambos têm como preocupação primordial em educação – a criança – 
suas necessidades e interesses. 

Igualmente Cabral (1976, p. 72) destaca como um dos traços mais importantes que 

aproxima Rousseau e Freinet, C.: “[...] a ligação estabelecida entre o trabalho das crianças e o 

trabalho social, ou seja, entre o trabalho e as relações sociais de produção”. 

Em Decroly percebe-se uma grande aproximação às idéias de Freinet, C. (1896-1966), 

pois ambos dizem que a escola deve ser uma construção de vida, através da criança exerça 

uma atividade pessoal, e a educação seja fundada na observação, na expressão e na associação 

espaço/tempo. O aluno é ativo, observa, faz associações e exprime o seu pensamento pela 

palavra e ação, associando teoria e prática (DANTAS, 2001). 

Maria Montessori respeita o crescimento natural das crianças. Desenvolveu sobretudo 

a educação sensorial na pré-escola. Para isso, elaborou uma série de diretrizes e materiais para 

trabalhar o desenho, a escrita, a leitura e a aritmética.

Quanto mais estudava, Freinet, C. (1896-1966) mais percebia que podia melhorar o 
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seu relacionamento com os alunos. Questionava as rígidas normas educacionais: filas, 

horários, programas oficiais. 

Apesar das semelhanças com alguns autores que apresentavam seus trabalhos em

congressos e encontros, esses estudos provocaram em Freinet, C. grande tristeza devido ao 

desnível entre teoria ideal e a prática cotidiana de um professor que lecionava, numa escola 

desprovida das mínimas condições, para melhor dizer, desprivilegiada no sul da França. 

Foi em Pestalozzi que Freinet, C. (1998b) sentiu que estava no caminho certo de suas 

descobertas, pois ele [Pestalozzi] foi o criador da escola primária popular que tem como

finalidade a humanização do homem também tendo se dedicado às crianças do meio

proletário. Esses aspectos impulsionaram Freinet, C. (1896-1966), ao mesmo tempo em que 

abriram novas perspectivas na busca de caminhos para a concretização das suas finalidades. 

Freinet, C. (1896-1966) sabia que precisava encontrar meios para motivar a 

aprendizagem da leitura e da escrita utilizando o entusiasmo de seus alunos durante os 

momentos em que estavam em contato com a natureza. Buscava avidamente leituras que, para 

ele, significavam luz. Encontrou no livro L’ école active, de Adolphe Ferrière páginas que 

justificavam suas inovações no ensino.

A atividade espontânea, pessoal e produtiva, eis o ideal da escola ativa... 
Partir da atividade espontânea das crianças; partir de suas atividades manuais
e construtivas; partir de suas necessidades mentais, de suas afeições, de seus 
interesses, de seus gostos predominantes; partir de suas manifestações morais
e sociais tais como se apresentam na vida livre e natural de todos os dias,
segundo as circunstâncias, os acontecimentos previstos ou imprevistos que
sobrevêm, eis o ponto inicial da educação (FERRIÈRE apud SAMPAIO,
1989, p. 17). 

A leitura de Ferrière mostrou a Freinet, C. (1896-1966) que o caminho para a sua 

pedagogia do trabalho era a atividade. Como um investigador insaciável continuou suas 



A construção do princípio da cooperação na Pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental.

buscas, assim como a leitura de outras obras e a participação em eventos que pudessem lhe 

dar uma contribuição valiosa, sobretudo que o ajudasse na construção de um ensino voltado 

para a classe proletária. 

Neste trabalho, proponho dialogar com Freinet, C. (1896-1966) e sua pedagogia acerca 

do princípio cooperativo, fundamental na sua proposta pedagógica, presente em toda 

organização escolar, tornando-se a sala de aula uma mini-sociedade, onde cada aluno é 

estimulado à participação ativa, a realizar ações e projetos coletivos, a respeitar as 

dificuldades e conquistas do outro, a opinar de modo crítico e autocrítico. 

Freinet, C. (1976) jamais aceitou a competição individual que existe nas escolas; em

seu lugar propôs a vida cooperativa. Sua pedagogia circula entre o individual e o coletivo, 

procurando desenvolver ao máximo o senso cooperativo. 

Os estudos em torno da Pedagogia Freinet desenvolvidos pela Base de Pesquisa 

Epistemologia e Ensino-aprendizagem, no Projeto Fundamentos e práticas de Pedagogia 

Freinet têm contribuindo para a reflexão da temática da cooperação no contexto escolar, 

conforme assinala Pereira (1997, p. 77): 

O espírito de cooperação é, pois, o corolário da Pedagogia Freinet,
responsável por inúmeras inovações na velha sala de aula. 

Continua Pereira (1997, p.77): 
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[...] agindo cooperativamente o aluno exercita sua capacidade pessoal de falar, 
agir, ouvir, esperar, dividir tarefas, num aprendizado de respeito ao outro. 

Segundo Souza (1996) a vida cooperativa prenuncia que em relação à sala de aula as 

condições de trabalho mudam, instaurando novas estruturas de relações que priorizam as 

responsabilidades e as competências e dá ao trabalho o seu valor verdadeiro, lugar pela 

valorização de todos os sucessos, pela multiplicação desses sucessos e pelo encaminhamento

adequado dos erros que geram os fracassos. A vida cooperativa responderá à demanda real da 

segurança e da ordem.

Para vivenciar esse espírito de cooperação com os alunos, Freinet, C. (1896-1966) 

buscou atividades mediadoras e fomentadoras de uma atitude cooperativa (PEREIRA, 1997), 

criando também técnicas para melhor estruturar as aprendizagens dos alunos. Suas técnicas 

não podem ser vistas isoladamente, mas vinculadas a tarefas concretas que trazem a vida para 

a escola, a escola do trabalho, em cuja organização os problemas da vida e da prática social 

são discutidos e avaliados em grupo, para a realimentação e reorganização do trabalho 

conjunto (ELIAS, 1997). 

Dentro dessas técnicas surge a Reunião Cooperativa que segundo Santa Rosa (2004) 

“é, certamente, uma das técnicas mais fundamentadas para o êxito das práxis freinetianas”. 

A temática central desta dissertação vai ao encontro da necessidade de uma

sensibilidade solidária dos educadores frente a novos modos organizativos da escola e da 

participação da sala de aula (ASSMANN, 1998). 

Neste sentido, busco destacar a cooperação em Freinet, C. (1896-1966) como um

componente indispensável nas ações do professor comprometido com a construção de práticas 

cooperativas que contribuam para novos modos de educar, aprender, conhecer e viver das 
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pessoas e de grupos sociais (ASSMANN, 1998). 

Ressalto a publicação de Elias (1997) que aprofunda a temática sobre o trabalho 

cooperativo no contexto escolar: 

O trabalho cooperativo, que exige autodisciplina, desperta o interesse dos
alunos. A classe se torna uma verdadeira comunidade de indivíduos que 
participam da elaboração de regras para alcançar o melhor desenvolvimento
em seus projetos e atividades (ELIAS, 1997, p. 66). 

Condizente com o referencial teórico, Jares (2002) vem contribuir com seu estudo 

sobre a Educação para paz, quando citando Freinet, C. (1896-1966) na organização escolar 

assevera:

Os valores e princípios da pedagogia Freinet, contudo, assim como seu
modelo de organização escolar e suas técnicas didáticas, encerram em si 
mesmo uma escola da paz. (JARES, 2002 p. 51). 

Sabe-se que a Pedagogia Freinet não é um receituário de técnicas didáticas, 

constituindo-se numa proposta de educação emancipadora com vistas a uma formação cidadã. 

Na Pedagogia Freinet, não se faz cooperação por fazer, apenas porque alguém manda

ou por interesse de alguém que controla o propósito educativo. Há uma construção pertinente 

em ajudar o outro, em atuar conjuntamente para a discussão e busca de soluções em torno de 

problemas e interesses compartilhados.
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Síntese Integradora 

Nesta introdução procuramos situar o leitor sobre quatro pontos essenciais para 

construção deste trabalho, apresentando a trajetória da pesquisadora e seu encontro com a 

Pedagogia Freinet, o tema da pesquisa, justificando a escolha do princípio cooperativo, a 

relevância social e educacional sobre a reflexão deste tema na vida escolar e, por fim, o 

referencial teórico, indicando alguns dos autores com os quais dialoguei ao longo da pesquisa.

Daqui por diante adentrarei na parte concernente ao desenvolvimento deste trabalho. A 

divisão é dada em quatro capítulos com esta introdução constituindo-se como primeiro

capítulo da dissertação organização e análise dos dados são as essências do texto daqui por 

diante.

Em linhas gerais, o segundo capítulo consta da Construção de um trabalho educativo 

com a Pedagogia Freinet; evidencia os objetivos da pesquisa, as questões norteadoras, os 

aspectos metodológicos e os procedimentos da pesquisa bem como a caracterização da 

professora e alunos, e do campo de investigação. 

.
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2 Construção de um trabalho pedagógico
com a Pedagogia Freinet.

A escola tem de se modernizar [...] A escola tem de reencontrar

a vida, mobilizá-la e servi-la, dar-lhe um objetivo. E para isto

deve abandonar as velhas práticas, mesmo que elas tenham tido a

sua majestade, e adaptar-se ao mundo do presente e do futuro

[...] É necessário, sobretudo, que os pais e os educadores tomem

consciência do fato evidente de que a vida mudou, as necessidades

das crianças e do meio já não são as mesmas, e que, em virtude

disto, as respostas de ontem já não são forçosamente válidas e é

necessário a todo custo reconsiderar os problemas. [...] Nós

somos educadores que tentamos, dentro de nossas próprias aulas,

fazer passar para a prática, as idéias e os sonhos dos teóricos,

que devemos assegurar a permanência das nossas funções,

aplicando-nos a torná-las mais eficientes. Temos de fazer nascer

o futuro no se o do presente e do passado, o que implica não nui m

espetacular apelo à novidade, mas prudência, método e uma

grande humanidade. 

 (FREINET, C., 1977, p. 10-17)
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2.1 Questões norteadoras, objetivos e objeto da pesquisa. 

O princípio da cooperação exige a criação de um ambiente na sala de aula em que 

existam elementos mediadores na relação professor-aluno. Assim, a organização da sala tem

um caráter emergente, é preciso considerar a participação dos alunos na construção de seus 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para isso, é necessário criar estruturas que 

devem ser preenchidas a partir da atividade dos próprios alunos. 

Como questões norteadoras desta dissertação destaco: 

Como a cooperação contribui para vivência dos alunos? De que maneira esse princípio se 

concretiza no cotidiano da sala de aula?

Pode o princípio cooperativo agir como alternativa favorecedora na organização da sala de 

aula e das relações entre alunos?

Como objetivos específicos: 

1) Investigar, na atuação pedagógica da professora, a utilização de estratégias para a 

consolidação do princípio cooperativo para a sala de aula; 

2) Refletir sobre a organização do trabalho cooperativo desenvolvido pela professora, 

observando como este se concretiza em sala de aula; 

3) Proceder ao levantamento das vivências de cooperação construídas em sala de aula pelos 

alunos e professora. 
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2.2 Aspectos metodológicos e procedimentos da pesquisa. 

São diversas as razões que justificam a opção teórico-metodológica desta pesquisa. 

Em primeiro lugar, por acreditar na eficácia de uma pedagogia interativa, ou seja, de uma

pedagogia em que o aluno participa ativamente do processo de construção do seu próprio 

saber.

Em segundo lugar, por acreditar que um trabalho escolar pautado no princípio 

cooperativo, portanto, alicerçado no ensino-aprendizagem – conforme apregoa Freinet, C. 

(1896-1966) – contribui igualmente, de modo eficaz, para a aprendizagem individual e 

coletiva dos alunos. 

O presente trabalho opta por uma perspectiva qualitativa de pesquisa, a fim de 

investigar uma escola-campo recolhendo e analisando, sistematicamente, os dados coletados. 

A Escola Freinet da COOPERN já existe há oito anos com proposta definida na 

Pedagogia Freinet, daí a minha escolha por essa instituição. A ação pedagógica que norteia a 

Escola Freinet é baseada na construção da cidadania plena. 

A ênfase é dada ao processo de socialização, integrando e valorizando todas as 

atividades desenvolvidas pelo aluno, estimulando-o na construção e reconstrução da própria 

aprendizagem, garantindo o sucesso escolar. 

Assim para desenvolver uma interação com os sujeitos da pesquisa (professora e 

alunos), procurou-se inicialmente desenvolver estudos em torno da abordagem da pesquisa 

qualitativa do tipo etnográfico, por ser um referencial metodológico mais indicado ao uso das 

técnicas de observação, entrevistas e análise de documentação, pois segundo André (1995, p. 

28), “essas técnicas são tradicionalmente associadas à etnografia”. 
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Minha opção metodológica se deu em função da flexibilidade da pesquisa qualitativa 

etnográfica por se desenvolver numa situação natural, rica em dados descritivos e ter plano de 

trabalho aberto e flexível, em que os focos da investigação vão sendo constantemente revistos, 

as técnicas de coleta, reavaliadas, os instrumentos reformulados e os fundamentos teóricos, 

repensados.

Essa pesquisa visa buscar compreender a visão do que se processa cotidianamente na 

sala de aula pesquisada e as múltiplas relações encaminhadas no processo de motivação da 

aprendizagem com o uso da cooperação. 

O cotidiano da sala de aula é o meu campo de trabalho, o que me dá maiores

condições de adentrar nas relações pedagógicas nela vivenciadas. O processo de investigação 

da sala de aula se fará basicamente por intermédio da observação direta das situações de 

ensino-aprendizagem, assim como por meio da análise do material didático utilizado pelo 

professor e do material produzido pelos alunos. 

Utilizando a abordagem qualitativa de investigação, fiz uso da entrevista semi-

estruturada e da observação como técnica de coleta de dados, tomando por base a vivência do 

dia-a dia escolar e a familiaridade com os atores, registros, relatos e documentos escolares. 

Na análise das entrevistas me apoiei na análise de conteúdo estudada em Bardin 

(1988), segui os passos da categorização que na prática é a mais utilizada, funcionando por 

operações de desenvolvimento do texto em unidades, sendo assim um método mais rápido e 

eficaz na condição de analisar as entrevistas da professora e dos alunos pesquisados. 

Como instrumento de coleta de dados utilizei: a) o questionário para a caracterização 

da escola; b) a observação participante da sala de aula; c) a entrevista semi-estruturada com a 

professora para investigar a sua compreensão da proposta da Pedagogia Freinet, em especial o 

princípio da cooperação; d) a entrevista semi-estruturada com os alunos a fim de investigar as 

vivências de cooperação construídas em sala de aula. 
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Compreendo que para adentrar em um campo de investigação é preciso que se tornem

claros os objetivos e perspectivas da pesquisa, de forma que os sujeitos não se sintam

invadidos nas suas particularidades. Dessa forma, após elaborar o projeto que deu origem a 

essa dissertação, seguindo as sugestões do orientador, participei da Semana Pedagógica da 

Escola Freinet, onde apresentei os objetivos do estudo para os membros da escola. 

Ao delimitar o meu papel diante do grupo – como pesquisadora – esclareci os 

objetivos que me propus a estudar, reafirmando o vínculo já estabelecido, o que possibilitou o 

acesso às informações e a cooperação do grupo. Compreendo que o respeito pelo outro 

(investigado) deve ser uma premissa básica do trabalho investigativo. Portanto, os atores 

investigados devem ter conhecimento do trabalho a ser realizado pelo pesquisador. 

Após a apresentação do projeto, a direção da Escola Freinet juntamente com a 

Assessora Pedagógica, me propôs que fizesse o estudo em uma sala da 2ª série do Ensino 

Fundamental, turno matutino, com vinte e dois alunos matriculados, com uma professora que 

fazia parte da equipe há um ano, vivenciando a proposta da Pedagogia Freinet, o que 

facilitaria minha observação em sala de aula. 

Sendo assim, dei início às observações, na perspectiva de adquirir um maior

conhecimento sobre o fenômeno estudado, consubstanciado pela premissa de que a prática da 

professora no cotidiano é um espaço de produção, de mobilização e de transformação de 

saberes.

As observações se constituíram como uma necessidade para conhecer o campo de 

investigação e o objeto de estudo. Para a investigação, o contexto exerce uma importância

fundamental porque as ações são melhor compreendidas quando são observadas no seu 

ambiente habitual de ocorrência. 

Ressalto, entretanto, que a observação se constitui como instrumento principal da 

minha pesquisa, uma vez que considero a fala dos sujeitos e as ações em sala de aula como
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aspecto fundamental para a compreensão do nosso objeto de estudo. 

Para a realização das observações, defini-as como sendo Observação Participante

porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a 

situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. 

As observações foram realizadas desde a Semana Pedagógica (Janeiro) seguindo o ano 

letivo de 2004. Esses encontros aconteceram, originalmente, no primeiro semestre, três vezes 

por semana e no turno matutino, devido as minhas obrigações com as disciplinas e Seminários

na Pós-graduação e encontros de orientação. No segundo semestre todos os dias da semana

pela manhã foram utilizados, salvo os dias de orientação da dissertação. 

Realizei as observações ciente de que a minha presença enquanto pesquisadora 

poderia provocar alterações no comportamento inicial do grupo o que me pareceu normal,

pois estava em um ambiente de sala de aula com crianças de idades que variavam dos 6 aos 

10 anos. No entanto a minha presença foi pouco a pouco sendo absorvida como um fato 

natural, chegando ao ponto de os alunos sentirem a minha ausência quando eu não estava 

presente.

Concomitante ao processo observacional, elaborei o roteiro da entrevista semi-

estruturada, e apliquei questionário de caracterização da escola junto à direção. Considere-se 

que a entrevista tem a finalidade, nesse contexto de aprofundar as questões e esclarecer os 

problemas observados. Esta foi sendo realizada sem rigidez na sua seqüência, uma vez que fui 

guiada pela fala dos sujeitos. 

Ressalto, entretanto, que embora não tenha seguido o roteiro prévio, linearmente,

procurei não perder de vista os aspectos fundamentais a serem observados. 

Para a realização da entrevista, primeiramente com a professora, marquei previamente

um encontro, explicando do que se tratava. Antes de dar início às questões, procurei 

esclarecer que faria uma conversa acerca da Pedagogia Freinet, no sentido de deixar a 
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entrevistada à vontade, tendo em vista que a situação da entrevista leva à tensão, 

principalmente em se tratando de uma conversa gravada. 

A entrevista durou quarenta e cinco minutos, com a professora respondendo 

calmamente todas as perguntas, o que não entendia perguntava novamente sem

constrangimento. O referido instrumento – que se encontra no Anexo D – teve suas questões 

elaboradas numa estreita relação com a temática pertinente ao estudo e constarão do capítulo 

das análises. 

A princípio elegi livremente uma amostra espontânea de cinco alunos para a realização 

da entrevista, mas meu contato diário com os alunos já estava sistemático e de fácil acesso, 

porisso resolvi entrevistar todos, sendo vinte e dois alunos total de entrevistados. 

As entrevistas variam entre cinco a vinte minutos de duração, dependendo do 

desenrolar da conversação. Antes de começar, explicava do que se tratava aquele encontro e 

as crianças demonstraram tranqüilidade, mesmo porque havia realizado uma brincadeira com

o gravador para que os mesmos se familiarizassem com o instrumento. Os resultados obtidos 

serão colocados no capítulo das análises. 

Convém dizer que durante o desenvolvimento do trabalho coletei algumas imagens

referentes às produções de textos dos alunos e que utilizarei ao longo da dissertação como

ilustração, não fazendo nenhuma referência analítica sobre os desenhos. 

Através dos estudos de Jares (2002), juntamente com os dados coletados no campo

empírico, emergiram categorias para a compreensão da essência da Pedagogia Freinet. 

Essas categorias surgiram com as leituras sobre as análises de Jares (2002) em relação 

a democratização na escola e nas observações em sala de aula com a organização cooperativa, 

construídas através da gestão da escola, que apregoa a formação de pessoas democráticas

comprometidas com a democracia e os meios e estruturas a construir para alcançar esses fins. 

Como categorias para analisar os dados coletados, tem-se:
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Participação e organização cooperativa da sala de aula e do trabalho pedagógico; 

Estratégias cooperativas. 

Nesse sentido, na parte concernente das análises irei refletir através das categorias o 

que foi pertinente para a construção do princípio cooperativo na sala de aula, levando em

conta que, para que haja uma construção, a escola deve assumir o seu papel social em formar

pessoas democráticas e participativas, e para isso ela mesma tem que estar organizada com

base nos pressupostos do projeto político pedagógico do educador Freinet, C. (1896-1966). 

2.3 A escola campo de investigação. 

É necessário caracterizar a escola campo da pesquisa para que o pesquisador e o leitor 

aproximem-se o máximo do retrato-falado dessa escola. Ressalto que a busca do 

conhecimento no campo de trabalho favorece uma maior aproximação entre o pesquisador e a 

escola.

Através da caracterização, o pesquisador obtém informações que lhe serão de extrema

utilidade para entender e explicar, durante o processo da pesquisa, as diversas situações que 

acontecem durante o trabalho. 

A Escola Freinet é uma instituição educacional mantida por uma cooperativa de 

professores que tem como patrono Célestin Freinet (1896-1966) e as suas idéias como

norteadoras das práticas pedagógicas.

Esta vinculação com o pensamento freinetiano foi uma das razões da escolha dessa 

escola para realização da pesquisa, como também pelo fato de conhecer uma das sócias-

fundadoras, o que ocasionou um contato mais rápido com o campo de investigação. 
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A Escola Freinet foi criada em 30 de outubro de 1996, estimulada por uma proposta de 

parceria feita pela direção do Educandário Osvaldo Cruz, instituição filantrópica de 

assistência a crianças e adolescentes de classes desfavorecidas economicamente.

Fachada da Escola Freinet 
Foto 2 

A parceria entre o Educandário e Escola Freinet/COOPERN foi firmado, sendo 

disponibilizadas as instalações físicas do Educandário para o funcionamento da escola e em

contra-partida os beneficiários seriam atendidos pela cooperativa, na oferta de ensino regular, 

dividindo as salas de aula com outros alunos, oriundos de classe média que pagariam uma

anuidade escolar para a Cooperativa. 

A Escola Freinet da COOPERN localiza-se na Avenida Hermes da Fonseca, nº 1500 – 
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Tirol – Natal/RN. 

O prédio tem a seguinte estrutura: onze salas de aula de diferentes dimensões, uma

sala de múltiplos usos para leitura/biblioteca/vídeo, uma sala de informática, um auditório 

para cinqüenta pessoas, três salas ocupadas pela equipe técnica administrativo-pedagógica,

uma sala para professores, um espaço coberto para atividades coletivas, duas áreas recreativas 

com parques infantis, uma quadra de esportes, cantina para a comercialização de lanches, dois 

depósitos para materiais diversos, banheiros, amplas varandas e área livre. 

Ao refletir sobre a escola e sua função na vida dos educandos, lembro o que destacava 

o pai da Didática Moderna:

A própria escola deve ser um lugar bonito, que ofereça, dentro e fora, 
agradável espetáculo para a vista. Que dentro, o ambiente seja bem iluminado,
limpo, todo ornado por pinturas, retratos de homens ilustres ou mapas
coreográficos, recordações históricas ou emblemas. Do lado de fora, nas 
imediações da escola, deve haver não só um espaço para brincar e andar, mas
também um jardim aonde seja possível levá-las para que recreiem os olhos 
vendo árvores, flores, relva. (COMENIUS, 2002, p. 169-170) 

A Escola Freinet lembra essa afirmativa de Comenius (2002). Seu ambiente é 

simpatizante a primeira vista. À entrada da escola há uma sala de espera com retratos das ex-

administradoras  da instituição; no centro uma mesa com um vaso de flores; em outra parede 

retrato de uma turma de alfabetização. Há também um quadro com fotos das comunicações

dos alunos na escola, festas com a presença dos pais. Quando se caminha em direção ao 

centro da escola encontra-se uma pequena praça com assentos, desenhos de amarelinha no 

chão, pequenas árvores e flores, é local onde as crianças lancham e brincam. Ao redor dessa 

praça há vários murais de todas as séries para aí se colarem os resultados das atividades 

escolares.
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A Escola Freinet atende aproximadamente a trezentos (300) alunos, da educação 

infantil a 8ª série do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino. Conforme as 

orientações da Pedagogia Freinet, as turmas não ultrapassam vinte e cinco alunos até a 4ª série 

e a partir da 5ª são, no máximo, trinta alunos por sala de aula. 

Ao todo, a Escola Freinet conta com vinte e cinco professoras, distribuídas da seguinte 

forma: dezessete no matutino, oito no vespertino, uma psicóloga e uma assessora pedagógica, 

esses dados são referentes à Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental.

Nessa escola desenvolvi a pesquisa, o que não foi uma tarefa fácil. As dificuldades 

advindas de conciliar a falta de tempo, os problemas das saídas de alguns associados da 

cooperativa, a falta de apoio de algumas pessoas da Direção, com relação à consulta de 

documentos. Apesar das dificuldades ao longo do meu caminho, consegui completar os 

passos da minha trajetória. 

2.4 Caracterização da professora da experiência.

A pesquisa acompanhou uma professora da Escola Freinet. Tinha aproximadamente

trinta anos de idade, possuía o curso de Magistério feito no Instituto Kennedy, estudou na 

UnP, tendo o curso de Pedagogia. Faz quinze anos que leciona já tendo passado por 

instituições Estaduais e Municipais, sendo que, há um ano faz parte da equipe de professoras 

da Escola Freinet, trabalhando aí nos dois expedientes. 

Sobre os alunos, afirma que são: “Turma muito boa de se trabalhar, todos participam

das atividades. Eu gosto muito deles”. 

Quando perguntada sobre como entrou em contato com a Pedagogia Freinet, 
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respondeu:

Bem eu já conhecia colegas que trabalhavam aqui [Escola Freinet] e elas 
sempre prometiam, quando terminar Pedagogia [...] já tinha admiração pela 
pedagogia Freinet, pela maneira com que as crianças aprendiam, pelas
técnicas envolvidas [...] minha experiência de trabalho não tinha nada a ver, 
porque comecei com o tradicionalismo [...] quando a gente gosta do que faz, 
trabalha [...] foi tão bom que eu fui aprendendo tudo com muita facilidade. 

A fala da professora  revela uma pessoa que leva sua vida profissional a sério, com

vontade de aprender, sem medo do novo. Sua luta de conhecer e experimentar a proposta 

freinetiana é evidenciada nas observações de campo.

Noto que a professora conhece as técnicas cooperativas, mas seu espírito cooperativo 

está em construção, pois sua ação está centrada em desenvolver as técnicas, deixando algumas

vezes a impressão de que não compreende o que Freinet, C. (1896-1966) considera importante

e que é a formação do homem.

Isso justifica algumas falas da professora sobre o conhecimento da obra de Freinet, C., 

quando afirma:

Já li muito sobre, texto já li muito [...] Tenho lido muito, mas, não uma obra
específica [...], mas são outros autores que falam sobre Freinet [...] só textos, 
mesmos, que oriente o trabalho da gente aqui na escola. 

Nessa fala, a resposta da professora evidencia sua dificuldade de concretizar uma

prática freinetiana na sala de aula. Sua resposta com relação a dificuldade que enfrenta no seu 

trabalho com a pedagogia Freinet é evidente: “Dificuldade eu enfrento [...] a desenvolver as 
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técnicas direitinhas, só que eu acredito que, além de desenvolver a pedagogia Freinet, a gente 

tem que também dar o conteúdo”. 

Neste caso foi revelado uma dissonância com a socialização plena de Freinet, C. 

(1896-1966), ou seja, os conteúdos não são tão importantes para se dar em separado, como a 

professora está querendo dizer. Freinet jamais ignorou conteúdos para os seus alunos, para 

isso criou os planos de trabalhos, os fichários que abrangem uma série de assuntos pertinentes 

a aprendizagem do aluno. Freinet, C. (1896-1966) rejeitou, o ensino ministrado por manuais,

quando a rigidez do programa e dos conteúdos são excessivamente rigorosos. 

[...] eu vejo assim, tem muita coisa para trabalhar e eu não posso esquecer a
pedagogia Freinet, porque é a formação do homem, como ser humano e, no 
entanto, ele tem que ser formado intelectualmente, ele tem que estar
preparado para um mercado de trabalho. Tem que conciliar os dois, a gente 
corre e tem que ser dinâmica em tudo para dar conta dos dois, eu sou muito
pelos conteúdos.

Aqui a professora entra em contradição em tudo que foi visto nas minhas observações 

e no seu discurso informal referente a aplicar um ensino progressista. Sua fala justifica o que 

penso:

As atividades têm que ser progressista, não pode ser aquela coisa tradicional,
geralmente que leva a criança a pensar, refletir, a criar, produzir, a descobrir o
que ela está fazendo. Então, a sugestão que ela descubra, que ela busque, que 
ela encontre não uma coisa já pronta e acabada, mas que ela vá descobrindo. 

Neste sentido, ficou evidenciado que a professora apresenta algumas lacunas com

referência a Pedagogia Freinet talvez porque ela [professora], ainda não tenha se apropriado 

adequadamente dos fundamentos freinetianos, mas ela está tentando compreender a filosofia 
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da obra de Célestin Freinet (1896-1966) como vejo em suas próprias palavras: 

Acredito que os princípios são fundamentais. Os quatro princípios, o 
tateamento experimental você mesmo vê que eles apreendem descobrindo, 
dentro das pesquisas, a expressão livre a gente precisa se expressar, para não
crescer um cidadão tímido, a educação do trabalho, ele precisa fazer aquela 
coisa bem feita, a cooperação, ele tem que cooperar com o colega que precisa 
da ajuda quando necessário. 

2.5 Caracterização dos alunos.

Durante o processo investigativo, senti necessidade de conhecer um pouco mais os 

alunos da turma investigada para além das suas manifestações gestuais, já que a observação 

das ações da professora só seria materializada nas interações com seus alunos. 

Os alunos entrevistados encontram-se numa faixa etária entre 6 a 10 anos e estudam na 

escola há pelo menos 2 a 5 anos, o que implica que os mesmos mantêm um conhecimento e 

uma vivência bastante aprofundada da dinâmica da escola, muitos deles desde o maternal,

salvo os novos alunos. 

Vale por bem lembrar aqui que, segundo Piaget (2003), as crianças da faixa etária dos 

6 a 10 anos encontram-se no nível pré-operatório, marca de um grande progresso: as formas

lógicas de raciocínio começam a surgir no domínio da inteligência de percepção. 

É interessante lembrar que estes progressos lógicos estão relacionados com a 

diminuição nítida do egocentrismo infantil, em torno de 7 – 8 anos. 

Varia muito onde esses estudantes moram, alguns residindo próximo à escola, em

bairros vizinhos, bairros periféricos e um mora na zona norte de Natal. 
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Um pouco menos da metade freqüenta o Educandário Osvaldo Cruz. Conforme as 

conversas informais, os alunos chegam à escola por volta das 6h da manhã, tomam café e logo 

em seguida cada um dirige-se à sua sala de aula.

O Educandário oferece o lanche na hora do recreio e o almoço ao final das aulas pela 

manhã. Na parte da tarde há uma pessoa responsável pela orientação das tarefas de casa dos 

alunos, que, por sua vez, segundo relatam, na maioria das vezes não ocorre. Por conseqüência, 

há sempre um aluno que não fez a tarefa de casa, pois ficou brincando a tarde toda. Os alunos 

retornam para suas respectivas casas, ao final da tarde depois de ter tomado banho e jantado. 

Tive uma percepção mais clara sobre a relação dos alunos com a professora conforme

registrado nas observações em sala de aula. 

Comenius (2002, p. 169) já escrevia sobre a relação professor e aluno no seu livro 

Didática Magna: 

Os mestres conquistarão com tanta facilidade o coração das crianças que elas 
terão mais vontade de passar o tempo na escola do que em casa, se forem
afáveis e doces, se não as assustarem de modo algum com a austeridade, mas,
ao contrário, as atraírem com afeto, gestos e palavras paternais. 
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Professora e Alunos 
Foto 3 

Ao longo deste trabalho apresento a análise das entrevistas dos alunos referente ao 

princípio cooperativo. Desde já, registro que a participação dos alunos foi muito importante,

pois tive a clareza que compreendiam o trabalho e ao mesmo tempo valorizei a capacidade da 

livre expressão, num clima cooperativo, tão próprio da sala Freinet. 
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Síntese Integradora 

Neste capítulo procurei situar o objeto de estudo, apresentei, também, as questões 

norteadoras, aspectos metodológicos e procedimentos da pesquisa, um panorama geral onde 

se deu a pesquisa e, ainda, a caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Ao longo do texto, situei as questões norteadoras do objeto de estudo que é a 

Cooperação essência da proposta de estudo. Discuti os aspectos metodológicos que 

fundamentam a referida proposta. A análise de conteúdo segundo Bardin (1988), que respalda 

o meu referencial teórico para a análise dos dados, chama atenção, para que sejam realçadas 

as falas dos alunos sobre a escola e a fala da professora no aspecto da afetividade. 

O terceiro capítulo trata do que é fundamental na práxis freinetiana, A cooperação no 

contexto do Cooperativismo, Mundo Industrial, Escola Nova e a Pedagogia Freinet, 

discutindo sobre a cooperação vivenciada na sala freinetiana, fazendo a ponte entre Freinet e 

outros autores. 
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3 A COOPERAÇÃO NO CONTEXTO DO 

COOPERATIVISMO, MUNDO INDUSTRIAL, 

ESCOLA NOVA E DA PEDAGOGIA FREINET 

(ELIAS, 1997, p. 77)

A organização para o funcionamento da classe através

das oficinas expõe o grupo-classe a uma nova visão

da disciplina (autodisciplina), leva o aluno a

estabelecer um conjunto de relações sociais que

atuam sobre suas concepções de homem, mundo e

sociedade. O aspecto fundamental desta organização

é a realização de um trabalho real e socialmente

produtivo, centro de toda atividade escolar. A

organização cooperativa da classe facilita o trabalho

e interação na sala de aula. 



A construção do princípio da cooperação na Pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental.

3.1 Contexto histórico 

Neste capítulo, me proponho discutir os vários sentidos da palavra cooperação.

Destacando seu significado etimológico, esclarecendo a cooperação no mundo do trabalho, da 

Escola Nova, do Cooperativismo.

Segundo FERREIRA, A. B. (1985) cooperação vem do latim cooperatione,

significando: ato ou efeito de cooperar. 

Etimologicamente cooperar deriva da palavra latina cooperari formada por cum (com)

e operari (trabalhar), e significa agir simultaneamente ou coletivamente para um mesmo fim,

ou seja, trabalhar em comum para o êxito de um mesmo propósito. 

Alguns autores deram contribuições a respeito do significado de cooperação. O que 

proponho neste instante é uma discussão dos autores sobre a cooperação, como eles 

classificam esse princípio dentro de suas concepções levando em consideração que para o 

educador francês o princípio cooperativo é a essência de sua proposta pedagógica. 

3.1.1 A Doutrina do cooperativismo. 

Cooperativa, segundo o Ferreira, L. (1977), é uma associação de pessoas com

interesses comuns organizada economicamente e de forma democrática, com a participação 

livre de todos os que têm idênticas necessidades e interesses com igualdade de deveres e 
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direitos para a execução de quaisquer atividades, operações ou serviços. 

A cooperação, quando organizada segundo estatutos previamente estabelecidos, dá 

origem a determinados grupos sociais. Dentre tais grupos, as cooperativas representam

aqueles que visam, em primeiro lugar, a fins econômicos e educativos. A doutrina que deu 

base teórica às realizações cooperativas constitui o cooperativismo2.

A cooperação, como forma de ajuda mútua, esteve presente ao longo de toda a história 

da humanidade, tanto na Antigüidade mais remota, quanto no tempo do Império Romano, na 

Idade Média e início da Idade Moderna. Porém, a cooperação mais sistemática nasce com as 

cooperativas modernas.

O movimento cooperativista moderno começou quase que concomitante com o 

sistema econômico introduzido na Revolução Industrial. As primeiras cooperativas 

pertenceram aos setores de moagem, panificação e consumo e podem se considerados como

movimentos de (auto) defesa da classe economicamente menos privilegiada. 

Portanto, a força dos operários estava na associação. Inicialmente, porém, as 

associações eram ao mesmo tempo partido, sindicato e cooperativa. Progressivamente o 

movimento operário se diferenciou em três ramos principais: o sindicato no campo trabalhista, 

o socialismo no plano político e o cooperativismo no plano sócio-econômico.

O cooperativismo nasceu, pois, no meio social dos despossuídos, na época da 

Revolução Industrial, veio da miséria proletária e da opressão, sob o impulso do mesmo

espírito que o sindicalismo e o socialismo.

A partir da segunda metade do século XX, em meio a um regime espoliador, 

responsável pela convulsão social da classe popular de diversos países europeus, surgem

pesquisadores, que visam apresentar soluções à questão social. São os precursores do 

cooperativismo moderno, tais como:

2 Conjunto de doutrinas que preconiza a introdução e difusão de associações cooperativas
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Robert Owen, inglês, fundador de muitas cooperativas de consumo, considerado o pai do 

cooperativismo inglês; 

William King, médico inglês. Considerado um dos primeiros sistematizadores

doutrinários do cooperativismo e fundador das primeiras cooperativas de trabalho; 

Felipe Buchez, francês, preconizou exclusivamente as cooperativas de produção 

industrial.

Todos esses pensadores se revoltam com as desigualdades sociais geradas pelo 

capitalismo e coincidem num ideário que deseja: organizar os interesses da classe 

trabalhadora por meio da auto-ajuda, buscando fortalecer a subordinação do capital ao 

trabalho, a eliminação do lucro e a organização cooperativa de toda a economia, baseada 

então na democracia, na eqüidade e solidariedade. 

Com relação à educação, os precursores do cooperativismo tiveram a preocupação de 

deixar claro que a cooperativa seria uma democracia participante e para que isso esteja 

compreendido entre os associados, consideram importante o princípio da educação 

cooperativa.

Não se nasce cooperador, especialmente no contexto individualista e competitivo das 

sociedades contemporâneas. Portanto, é preciso dedicar muitos esforços na formação de um

homem cooperativo, solidário, responsável e ciente das vantagens da auto-ajuda na base da 

ajuda mútua e, nesse processo, a educação cooperativa assume uma relevância incontestável. 

A preocupação dos precursores se restringe apenas ao impedimento da entrada de um

novo associado numa cooperativa, principalmente se ele adere ao movimento visando lucros 

individuais e sem nada conhecer sobre cooperação, preocupado apenas com seus objetivos 

imediatos e individuais. A cooperação não visa satisfazer e suprir carências de forma

individual. Os precursores preocupam-se principalmente com o coletivo, e com a cultura 
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cooperativa do novo membro pleiteante. 

Enquanto individualista e competitivo, procurará obter da cooperativa vantagens 

individuais e imediatas, não se dispondo a comprometer-se com um esforço coletivo. Daí a 

necessidade de a organização cooperativa ter que abraçar com muito empenho a educação 

cooperativa, visando que os associados adquiram uma verdadeira cultura cooperativa.

A intenção desses precursores é educar os associados para o processo cooperativo. 

Nesse sentido, a educação está relacionada à formação/capacitação dos associados enquanto 

prestadores usuários, produtores, consumidores, poupadores, trabalhadores, prestadores de 

serviços.

3.1.2 Mundo industrial 

O capitalismo industrial começa quando um significativo número de trabalhadores é 

empregado por um único capitalista. No início, os capitalistas utilizavam o trabalho tal qual 

como lhe vem das formas anteriores de produção.

Os trabalhadores já estavam habilitados nas artes tradicionais praticadas na produção 

feudal e no artesanato das guildas e continuaram a executar, no emprego do capitalista, os 

ofícios produtivos que exerciam como diaristas nas guildas e como artesãos independentes.

Essas primeiras oficinas eram simplesmente aglomerações de pequenas unidades de 

produção, refletindo pouca mudança no método tradicional, de modo que o trabalho estava 

sob o controle dos produtores, nos quais estavam enraizados o conhecimento tradicional e as 

perícias de seus ofícios. 

Entretanto, tão logo os produtores foram reunidos, surgiu o problema da gerência em

forma rudimentar, ou seja surgiram funções de gerência pelo próprio exercício do trabalho 



A construção do princípio da cooperação na Pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental.

cooperativo.(MARX, 1968). 

A partir do final do século XIX o capitalismo começa a despontar como modo de 

produção preponderante irradiando, gradativamente, para diversas indústrias uma nova 

mentalidade produtiva em que se divisava o surgimento de um segmento detentor dos meios

de produção, ou seja, o dono das ferramentas, das máquinas e dos prédios, e de outro lado, os 

detentores da força de trabalho – a classe trabalhadora, privada do controle sobre o processo e 

produção, e forçada a vender sua força de trabalho. 

Segundo Marx (1968, p. 370) a produção capitalista tem seu marco inicial 

propriamente

[...] Quando um mesmo capital particular ocupa de uma só vez, número
considerável de trabalhadores, quando o processo de trabalho amplia a sua
escola e fornece produtos em maior quantidade. A atuação simultânea de 
grande número de trabalhadores, no mesmo local, ou, se quiser, no mesmo
campo de atividade, para produzir a mesma espécie de mercadoria sob o 
comando de um mesmo capitalista constitui, histórica e logicamente, o ponto 
de partida da produção capitalista. 

Assim, surge a cooperação simples que significa a forma de trabalho em que muitos

trabalham juntos, de acordo com um plano próprio, no mesmo processo de produção ou em

processos de produção diferentes, mas conexos, o qual tem como características: 

 Base técnica artesanal; 

Captura de forma pré-existente de trabalho (não se altera o método de trabalho; divisão 

rudimentar do trabalho: mesma tarefa ou tarefas da mesma espécie); 

 O artesão ainda domina o processo de trabalho; 

 Diferença quantitativa em relação à oficina artesanal; 

Revoluciona as condições materiais de produção (movimenta trabalho social médio,
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economia dos meios de produção, aumento da produção, acionamento evolutivo da força 

coletiva);

 “[...] constitui o germe de espécies mais desenvolvidas de cooperação, e continua a existir 

ao lado delas” (MARX, 1968, p. 385); 

Predomina nos ramos produtivos em que a divisão do trabalho ou a maquinaria não 

desempenham papel importante.

A manufatura é outro tipo de cooperação fundada na divisão do trabalho e que 

predomina entre os meados do século XVI e as primeiras décadas do século XVIII. Sua 

origem está relacionada a dois modos: a) concentração em um mesmo lugar (oficina) de 

trabalhadores de ofícios diferentes sob o comando do capitalista, como por exemplo, na 

fabricação de carruagens que reunia vários artífices: carpinteiro, estofador, serralheiro, etc. 

No início, a manufatura de carruagens era uma combinação de ofícios
independentes. Progressivamente, ela se transforma num sistema que divide a
produção de carruagens em suas diversas operações especializadas, cada
operação se cristaliza em função exclusiva de um trabalhador e a sua 
totalidade é executada pela união desses trabalhadores parciais (MARX, 1968, 
p. 387). 

b) união de muitos trabalhadores do mesmo ofício ou da mesma espécie de trabalho, sob o 

comando de um mesmo capitalista para a execução de um mesmo tipo de trabalho. 

Marx (1968, p. 388) comenta que: 

Contudo, circunstâncias externas logo levam o capitalismo a utilizar de
maneira diferente a concentração dos trabalhadores no mesmo local e a 
simultaneidade de seus trabalhadores. É mister, por exemplo, fornecer 
quantidade maior de mercadorias num determinado prazo. Redistribuir-se 
então o trabalho. Em vez de o mesmo artífice executar as diferentes operações
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dentro de uma seqüência, são elas destacadas umas das outras, isoladas,
justapostas no espaço, cada uma delas confiada a um artífice diferente e todas
executadas ao mesmo tempo pelos trabalhadores cooperantes. Essa repartição
acidental de tarefas repete-se, revela suas vantagens peculiares e ossifica-se 
progressivamente em divisão sistemática do trabalho. 

A manufatura tem como características a transformação e adaptação das ferramentas

aos trabalhadores específicos e parcelares – base para o desenvolvimento da maquinaria que 

nesse contexto, o trabalho qualificado do artesão se desqualifique e uma nova concepção de 

capacidade passa a ser sinônimo de habilidades específica, parcial e maior integração ao 

conjunto.

Assim, entendo que a maquinaria é uma cooperação eminentemente capitalista 

pautada na transformação dos instrumentos de trabalho vivo ao trabalho morto. Essa 

passagem da manufatura para a maquinaria pode ser observada no comentário de Machado 

(1991, p. 23). 

Se durante a manufatura pôde-se revolucionar a produção a partir de uma
determinada organização e distribuição da força de trabalho, na indústria 
moderna, a grande inovação a impulsionar o desenvolvimento da produção, 
foi ao nível do instrumento, a utilização da máquina [...] Enquanto era
manual, como no artesanato e na manufatura, a ferramenta servia ao
trabalhador, que tinha o seu controle. Na fábrica, entretanto, a posição se 
inverte e é o trabalhador que deve submeter-se à máquina [...].

Entendo que a associação de cooperação no mundo do trabalho, na Revolução 

Industrial, no acúmulo do capital, e nos contextos neoliberais, tem sentido de uma melhor

coordenação das atividades para vender mais, visando o lucro, ou seja, para atender às 

finalidades do capitalista, que produz mais mercadorias e, com isso, acumula mais capital, 

perspectiva esta bem diferente da adotada por Freinet, C. (1896-1966) quanto à cooperação, 
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que visa a concretização de vivências democráticas nos espaços sociais. 

3.1.3 Escola Nova 

Pode-se verificar as contribuições da Escola Nova na obra freinetiana sobre o princípio 

da cooperação. Esse movimento é amplamente inspirado nas idéias de Rousseau. Freinet, C. 

(1896-1966) entra em contato com o pensamento desse pensador em 1923, no Instituto Jean-

Jacques Rousseau, de Genebra, então dirigido por Adolphe Ferrière. Tal instituto é um dos 

principais focos de difusão da chamada Pedagogia Nova.

Esse movimento conhece, nessa época, uma enorme expansão internacional, nos mais

diversos contextos políticos. Nos Estados Unidos, com Dewey considerado o mais importante

pensador, divulgador e sistematizador da Escola Nova; na experiência da escola de Winnetka;

o Dalton Plan. Na Europa podem ser citados, Decroly, Ferrière, Montessori, Cousinet. 

Cabe salientar que a minha preocupação não é o aprofundamento do movimento da 

Escola Nova e, sim, mostrar a contribuição que a mesma teve em Freinet, C. (1896-1966) por 

adaptar estudos e recriar contribuições para sua pedagogia. 

Freinet, C. (1896-1966) ao procurar reforços teóricos para sua prática pedagógica 

entra em contato com os autores da Pedagogia Nova. O primeiro contato é com o livro L’école

active, de Adolphe Ferrière que foi o norteador, guia que não só despertou, mas impulsionou

Freinet, C. (1896-1966) para a organização e utilização de novas práticas pedagógicas. 

O que une Freinet, C. (1896-1966) à Escola Nova é a rejeição da escola tradicional, 

para ele uma instituição fechada, dogmática, escolástica, a serviço da manutenção da ordem

social.

Neste primeiro contato, Freinet, C. (1896-1966)  encontra no movimento escolanovista 
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a legitimação de suas buscas empíricas iniciais. Por isso, vai participar de um dos primeiros

congressos da Liga Internacional da Escola Nova, em Montreux, mas chega à conclusão que 

as idéias da Escola Nova em unir a escola e o meio, e do quanto a sociedade condiciona a 

escola e o ensino seriam difíceis implantar na sua pequena escola em Bar-sur-Loup. 

[...] Não há pedagogia sem que sejam preenchidas as condições econômicas
favoráveis que permitam a experimentação e a pesquisa. Não há educação
ideal, só há educação de classes. (FREINET, E, apud OLIVEIRA, A., 1995, p. 
124).

Assim, Freinet, C. (1896-1966) adotou da Escola Nova vários dos seus instrumentos e 

técnicas que foram por ele recriados e contextualizados para sua experiência educacional. Ele 

não teme reconhecer as contribuições dos pioneiros da Escola Nova à progressiva construção 

de sua obra. Por exemplo, de Cousinet adota o trabalho em equipes; de Decroly, adota 

parcialmente a noção de Centro de Interesses; de Profit, extrai a base de sua concepção de 

cooperativa escolar; de Ferrière, a noção da escola ativa... 

No entanto, nenhuma dessas contribuições Freinet, C. (1896-1966) segue com

fidelidade. Ele apodera-se do pensamento desses autores e transforma esses conhecimentos ao 

seu jeito, que pode identificar como revolucionário: o trabalho em equipes torna-se trabalho 

de grupos autogestionados; os Centros de Interesse, sob a influência da pedagogia russa, que 

visa uma organização dos programas de ensino ou planos de trabalho, transforma-se em

Complexos de Interesses; as cooperativas escolares saíram do interesse financeiro e tornam-se

cooperativas do trabalho. 

Segundo Freinet, C. (1896-1966), a Escola Nova trouxe grandes contribuições para 

elaboração de sua proposta pedagógica, mas também, fez com que Freinet percebesse e 

criticasse os limites da Pedagogia Nova. 
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Pode-se verificar tais críticas na descrição de Oliveira, A. (1995, p. 126): 

A Pedagogia Nova em certos lados exibicionistas, atraentes na
aparência, porém ilusórios e vazios no fundo. 

A Escola Nova burguesa tende a levar ao individualismo e a um reforço 
da competição.

Oliveira, A. (1995, p. 126) completa:

Perdemos a ilusão intelectualista que confere ao educador um imenso poder 
de libertação. Advertimos para o perigo que representa, para ele, exaurir-se na
tentativa de realizar a sonhada escola nova, pois ela é incompatível com a 
verdadeira condição do proletariado e contribui para manter entre os
educadores a miragem reformista que vê na escola o instrumento todo 
poderoso de uma evolução social pacífica. 

Freinet, C. (1896-1966), na percepção de Oliveira, A. (1995), sentiu-se só e percebeu 

que o movimento escolanovista era aplicável nas escolas que tivessem boas instalações e 

condições de adquirir o material necessário para as atividades dos alunos. Sua realidade em

Bar-sur-Loup era completamente diferente. Lá havia a consciência da interdependência que 

existe entre escola e o meio social. 

O que realmente Freinet, C. (1896-1966) procurava eram caminhos que satisfizessem

todos os interesses dos seus alunos, sem exceção. Ele queria encontrar técnicas que 

melhorassem a aprendizagem dos alunos e que pudessem ser utilizadas por todos, numa linha 

de interesse global da classe, sem causar problemas a nenhum aluno, respeitando, acima de 

tudo o rendimento de cada um. De forma original, com subsídios de diversos teóricos do 

pensamento escolanovista, Freinet, C. (1896-1966) (re) cria instrumentos e estratégias que 
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favoreceram a cooperação no âmbito escolar, agindo a partir das possibilidades sociais e vitais 

de seus educandos. 

3.2 A cooperação em Freinet e o diálogo com autores. 

Freinet, C. (1896-1966) foi um leitor atento de obras de pensadores que apoiaram suas 

reflexões em busca de caminhos para suas propostas pedagógicas. Não posso deixar de 

discutir com outros autores que escreveram sobre a cooperação em outras épocas, e que hoje, 

também, são muito discutidos na sala de aula e podem contribuir para melhorar a prática 

pedagógica dos professores. 

Vi que a idéia de cooperação não é recente e que muitos escreveram sobre isso. 

Porém, associaram a cooperação no sentido de melhor coordenação e organização de trabalho 

para vender mais, visando o lucro, ou de colocar duas ou mais crianças juntas para produzir 

melhor e com mais eficiência.

Entretanto, para Freinet, C. (1896-1966) a questão da cooperação é considerada não no 

sentido de um produto – o lucro/produto – mas sim, é percebida na dimensão valorativa e 

ideológica. No capítulo das análises irei relatar como é vivenciado esse princípio na sala de 

aula da Escola Freinet. 

O trabalho de Vygotsky (1988) respalda as práticas cooperativas, pois apóia a 

docência centrada na aprendizagem, defendendo a importância da relação e da interação com

outras pessoas como origem dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humanos.

Desse modo fazendo referência a Vygotsky (apud OLIVEIRA, M., 1997), posso 
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entender que o processo de desenvolvimento e aprendizagem consolidam-se através da 

relação do indivíduo com seu ambiente sócio-cultural e com sua situação de organismo que 

não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. 

Na concepção de Vygotsky (1988) é na relação com o outro, numa atividade comum,

que o sujeito acaba por constituir-se e desenvolver-se enquanto sujeito. 

A possibilidade de o ser humano se constituir enquanto sujeito e de se apropriar das 

conquistas anteriores da espécie humana está, assim, de um lado, condicionado ao 

desenvolvimento do sistema nervoso e, de outro, à qualidade das trocas que se dão entre os 

homens, ou seja, à qualidade do processo educativo do qual o homem faz parte. Daí a 

necessidade de consolidar as relações recíprocas que a maturação e o processo educativo 

possibilitam - incluindo-se aí o ensino formal – e realizam sobre a construção de 

conhecimentos e, portanto, sobre a constituição e desenvolvimento dos seres humanos.

Partido da constatação de que as possibilidades do ensino não deveriam ser definidas a 

partir das condições de aprendizagem do aluno, ou seja, o que ele seria capaz de realizar 

sozinho, estipula a necessidade de se considerar um outro nível de desenvolvimento que se 

refere ao que pode ser realizado com ajuda de outros.

Aquilo que Vygotsky (1988) dá o nome de zona de desenvolvimento proximal pode 

ser identificada quando, ao receber pistas, informações e orientações, o aluno acaba por 

solucionar, na cooperação conjunta, uma dada tarefa que de outro modo, não resolveria 

(DAVIS, 1989). 

Para compreender o papel do professor na sala de aula e sua relação com o outro 

Vygotsky (1988) estudou várias experiências ocorridas no desenvolvimento da criança, o qual 

permite entender a maturação da aprendizagem. Vygotsky (1988) achou relevante a posição 

do professor e do aluno em relação à cooperação, delineando-a como Interação.
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Em sua evolução intelectual há uma interação constante e ininterrupta entre 
processos internos e influências do mundo social [...] Vygotsky entende que o 
desenvolvimento é fruto de uma grande influência das experiências do 
indivíduo (PELLEGRINI, 2001, p. 25). 

Sendo assim, em relação ao professor, Vygotsky (1988) constatou sua importância no 

processo de interação na aprendizagem do aluno. 

O entendimento de ensino como a interação, e do professor como agente interacionista 

exige um esclarecimento do que estou entendendo por interação. 

Quando Ferreira, L. (1977, p. 144) refere-se a interação, “em um sentido genérico, [diz 

que ela] pode ser entendida como a ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, 

ou duas ou mais pessoas; é ação recíproca”. 

Estabelecendo uma relação entre o sentido genérico da interação e a teoria vygotskiana 

é possível o entendimento de que não há dúvida alguma, portanto, de que a vida social 

transforma a inteligência pela tripla interação da linguagem (signos), do conteúdo dos 

intercâmbios (valores intelectuais) e das regras impostas ao pensamento (normas coletivas 

lógicas ou pré-lógicas). Mudando, segundo Vygotsky (1988), a forma social e o 

desenvolvimento como sujeito através de suas relações sociais por intermédio dos 

instrumentos, dos signos e do outro. 

Essa idéia do outro como agente interacionista, trazida para a realidade escolar, abre 

espaço para a discussão acerca do pensamento de Vygotsky (1988) sobre a educação e suas 

implicações no desenvolvimento humano.

Segundo suas próprias palavras “a educação só pode ser definida como ação 

planejada, racional, premeditada e consciente e como intervenção nos processos de 

crescimento natural do organismo” (VYGOTSKY, 2001, p. 77). 

Depreende-se que por meio do trabalho planejado, premeditado e consciente é que a 
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escola vai possibilitando ao aluno estabelecer novas relações com o meio.

Se o papel da escola é o de promover a construção de determinados
conhecimentos, é preciso que ela propicie interações através das quais os 
alunos participem ativamente de atividades específicas (DAVIS, 1989, p. 03). 

Ao analisar o processo de educação, Vygotsky (2001) delineia o papel do professor 

neste processo, conferindo-lhe atributos de organizador do meio educativo, de regulador e o 

controlador da sua interação com o educando. 

É o que conferi nas minhas observações na sala de aula freinetiana: a professora tem

seu papel de facilitadora, todavia, tudo é discutido para uma boa evolução da aprendizagem,

há uma busca de consenso entre alunos e professora com relação a organização dos trabalhos 

escolares, há discussões sobre seus planos de trabalho, assim como há os balanços dos 

trabalhos e das ações da sala de aula. 

Sobretudo, ressalto as palavras de Vygotsky (apud PELLEGRINI 2001, p.25) quando 

ele diz que “o aprendizado é essencial para o desenvolvimento do ser humano e se dá 

sobretudo pela interação social.” 

Da mesma maneira Piaget (2003) manifesta que o sujeito estabelece desde o 

nascimento uma relação de interação com o meio, ou seja, “é a relação da criança com o 

mundo físico e social que promove seu desenvolvimento cognitivo, construindo e 

reconstruindo suas hipóteses” (PIAGET, 2003, p. 24). 

Piaget (2003) diverge de Vygotsky (1988) porque acredita que o conhecimento é 

construído na experiência, isso fica claro quando se estuda a formação da moral na criança, 

campo a que o pensador suíço se dedicou no início da carreira. 

Para Piaget (1994), o que permite a construção da autonomia moral é o 
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estabelecimento da cooperação em vez da coação, e do respeito mútuo no lugar do respeito 

unilateral.

Essa afirmação limita-se a descrever a modalidade geralmente adotada pela relação 

intelectual entre crianças e adultos, sobretudo no marco escolar, onde a palavra do professor 

representa o saber social e está investida de uma autoridade institucional. 

Não é bem assim. Segundo Freinet, C. (1896-1966) a interação entre o professor e o 

aluno também é essencial para a aprendizagem. O professor consegue essa sintonia levando 

em consideração o conhecimento das crianças, fruto do seu meio.

[...] portanto o trabalho do professor consiste em propor ao aluno uma
situação de aprendizado para que produza seus conhecimentos como resposta 
a uma pergunta, fazendo-os funcionar ou modificando-os como respostas às 
exigências do meio e não a um desejo do professor [...] (LENER, 2000, p. 24). 

E, ainda: “O mestre precisa proporcionar um conflito cognitivo para que novos 

conhecimentos sejam produzidos” (PELLEGRINI, 2001, p.24). 

O professor deve estar em condições de respeitar os diferentes estilos e ritmos de 

aprendizagem dos alunos favorecendo ao mesmo tempo a atividade conjunta e individual. 

Deve também respeitar o nível de desenvolvimento dos alunos. Não se pode ir além de suas 

capacidades nem deixá-las agir sozinhas. 

Na Escola Freinet, como foi observado, o respeito pelo aluno e pelo processo de 

aprendizagem é evidenciado sem sombra de dúvida. 

A escola traz o que está fora para dentro e procura dar sentido a todo o trabalho 

realizado por meio da aplicabilidade da vida. É evidente esse processo quando os alunos 

trabalham em grupo, interagindo os conhecimentos e a ajuda é recíproca. 
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Naturalmente, quando a sala se organiza em pequenos grupos, é preciso levar em

consideração que o trabalho em grupo nem sempre é sinônimo da construção social do 

conhecimento.

Pode ocorrer que alguém assuma um papel de liderança e os demais se subordinem às 

suas propostas, pode, ainda, ocorrer que alguém permaneça totalmente à margem da interação 

ou se limite a apoiar o que os outros fazem.

Na Escola Freinet as turmas desenvolvem atividades coletivas, em grupo e individuais. 

Normalmente, todos participam do planejamento e execução dos trabalhos, e quando há 

discordância entre os integrantes a solução é dada imediatamente ou na Reunião Cooperativa. 

Para MURRAY (apud LA EDUCACIÓN..., 2005) essas atividades coletivas que 

chama de aprendizagem cooperativa define como conjunto de práticas educativas em que o 

professor pode levar os alunos a trabalharem um projeto comum com os integrantes 

participando em diferentes papéis, e cuja ênfase está baseada na interação social e na 

cooperação entre os alunos. Tais professores acreditam que esta é uma estratégia eficaz para 

favorecer a integração e a participação dos estudantes que tem dificuldades na aprendizagem.

Vê-se que a cooperação é o tipo de relação interindividual na qual ocorre o mais alto 

nível de socialização e que promove o desenvolvimento. Escreve Piaget (apud La Taille 1992, 

p.20): “[...] a cooperação não é, portanto, um sistema de equilíbrio estático, como ocorre no 

regime da coação. É um equilíbrio móvel. Os compromissos que assumo em relação à coação 

podem ser penosos [...]”. 

Não se admite a cooperação de uma hora para outra, há um processo de construção 

desse princípio. 

A escola não pode ignorar os aspectos sociais e políticos ao seu redor, pois eles são 

essenciais para a construção do princípio cooperativo. Para Freinet, C. (1978), essa construção 

se dá “aproximando os alunos dos conhecimentos da comunidade em que vivem. Esse é um
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trabalho de cidadania, de democratização do ensino”. 

Mas esse trabalho foi/é/será difícil para a construção da cooperação, de início na 

escola, e depois na sociedade em geral, pois se vive em um mundo competitivo.Tal

competição pode ser vista em algumas escolas que insistem em trabalhar com os alunos na 

tendência tradicionalista, o que segundo Wallon (apud GULASSA, 2004, p. 115): 

[...] privilegiou o individualismo, prestando atenção, sobretudo aos
indivíduos, considerando principalmente cada aluno em particular e a relação 
entre o mestre e o aluno. Desconsiderou a interação que pode existir entre os
alunos.

A competição está presente em vários momentos na vida da escola estimulando a 

concorrência e o antagonismo, incentivando a dominação em detrimento da cooperação, 

desenvolvendo o sentimento de descrédito, hostilidade e superioridade perante o outro, o que 

são formas lastimáveis de relações de pessoas entre si. 

Em alguns casos encontram-se presente esses sentimentos nos jogos competitivos,

onde sempre há um ganhador e um perdedor. No dia-a-dia da escola verifica-se essa atitude, 

normalmente, quando há Educação Física e através dos esportes o professor estimula a 

competição, o que é considerado normal nos dias atuais. 

Mas o professor pode trabalhar com a prática dos jogos cooperativos levando em

consideração que todos saem ganhando e são estimulados à participação, enquanto 

sentimentos como medo, fracasso, egoísmo, individualismos – sentimentos próprios dos jogos 

competitivos – vão dando lugar à alegria, confiança, auto-estima, comunhão pela participação, 

instalando-se o espírito cooperativo (BROTTO 1999). 

O diálogo com diversos autores sobre a cooperação foi para mim um processo 
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instigante que me proporcionou estudar idéias específicas sobre esta temática bem como

percebi aproximações de vários autores com o pensamento de Freinet, C. (1896-1966) na 

busca da construção de um reflexo teórico consistente que prioriza a convergência de 

dimensões cognitivas, interativas e sociais nas ações cooperativas na sala de aula. 

Síntese Integradora 

Neste capítulo procurei apresentar a cooperação em vários sentidos para melhor

compreensão do porquê esse princípio é a essência da proposta freinetiana. 

Demonstrei etimologicamente o que significa a palavra cooperação, assim como na 

Doutrina do Cooperativismo o que foi essencial, na Escola Nova valorizando a competição e 

finalmente o diálogo de outros autores sobre a cooperação em outras épocas. 

No quarto capítulo farei a Discussão do trabalho cooperativo na sala de aula da 

escola pesquisada e seus resultados descrevendo os primeiros olhares sobre a minha

experiência como pesquisadora na Escola Freinet/COOPERN, como também destacando o 

olhar reflexivo sobre as ações vivenciadas na sala de aula sobre o princípio da cooperação.
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4 Discussão do trabalho cooperativo
na sala de aula e seus resultados. 

Tecnicamente falando, a escola era centrada na matéria a ser

ensinada e os programas que definiam essa matéria, precisavam-

na e hierarquizavam-na. Cabia à organização escolar, aos

professores e aos alunos, que se submetessem às suas exigências.

A escola de amanhã será centrada na criança enquanto membro da

comunidade. De suas necessidades essenciais em função das

necessidades da sociedade a que pertence, é que decorrerão as

técnicas – manuais e intelectuais – a dominar, a matéria a ensinar,

o sistema de aquisição, as modalidades da educação. 

Trata-se de uma verdadeira correção pedagógica racional,

eficiente e humana, que deve permitir à criança alcançar, com

uma pujança máxima, seu destino de homem. 

(FREINET, C., 1995, p. 09).
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4.1 Primeiros olhares... 

Naquela manhã eu deveria iniciar as observações no campo de pesquisa na Escola 

Freinet. Enquanto caminhava em direção ao portão da escola, pensava em minha própria 

condição de mestranda e de pesquisadora. 

Não sem um certo desconforto, identifiquei-me ao porteiro, que seria também o 

zelador da escola, que, abrindo a porta gradeada, me conduziu até onde alguns professores 

estavam reunidos. As aulas ainda não haviam iniciado. Aquela semana seria a Semana

Pedagógica.

Como cheguei cedo fiquei sentada em uma ante-sala. Havia quadro de fotos das 

antigas “gerentes administrativas” que passaram pela Escola Freinet em outros anos, outro 

quadro de fotos dos alunos da alfabetização da turma de 2003, uma mesa pequena no canto 

com revistas e jornal para leitura, havia uma escada de madeira que conduzia ao segundo 

pavimento da escola. As professoras estavam chegando e quando me encontravam ali sentada 

lendo um livro de Freinet, C. (1896-1966) cumprimentavam com sorrisos e um alegre bom

dia!. Quando a gerente administrativa chegou, todos foram chamados para o auditório para 

dar início a Semana Pedagógica. 

No auditório as cadeiras estavam arrumadas em círculo. Uma toalha branca, de renda, 

cobria uma grande mesa, com uma decoração floral ao centro. No quadro negro estava escrito 

Sejam bem vindos. No canto do auditório jazia uma pequena mesa com água, café e bolachas. 

Fiquei sentada perto da porta, o melhor lugar para minhas observações e anotações. A 

reunião foi proferida pelas respectivas, Presidente da Cooperativa, Assessora Pedagógica, 

Gerente Administrativa, cujas palavras foram de boas vindas aos novos integrantes do quadro 

de professores da Escola Freinet. Foram dadas saudações aos antigos professores que estavam
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voltando de férias.

A coordenadora pedagógica também deu sua contribuição nas boas vindas a todos os 

presentes, e anunciou que neste ano estariam contando com a presença de duas pesquisadoras, 

uma do Mestrado e outra do Doutorado que fariam uma pesquisa sobre a Pedagogia Freinet, 

pedindo então que cada uma de nós apresentasse seus projetos de pesquisa, e seus respectivos 

nomes.

A primeira a se apresentar foi a doutoranda que estava pesquisando sobre a família na 

escola e sua contribuição na aprendizagem na sala de aula, enfocando a educação infantil. 

Logo depois foi a minha vez de anunciar meu projeto, qual a expectativa do mesmo e a turma

que pretendia observar. A Coordenadora disse que eu estava sendo orientada por digníssimo

professor já conhecido da Escola Freinet de outros encontros; estava se referindo ao Profº Dr. 

Francisco de Assis Pereira. Recebemos as saudações de todos, alguns professores já eram de 

meu conhecimento dos encontros passados da Pedagogia Freinet. 

Depois, a Coordenadora anunciou o calendário das atividades da semana pedagógica: 

Quadro 1 – Calendário semanal de atividades 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Boas Vindas 

Palestra sobre 

meio ambiente

com o Prof. 

Alvamar.

Relato de um pai 

de aluno sobre a 

participação em

2003

Palestra no 

SEBRAE

Planejamentos das 

aulas e arrumação

das salas. 

Avaliação interna 

e arrumação das 

salas.

A minha participação restringiu-se somente à segunda e quinta-feira. A semana, como

foi mostrado no quadro anterior, se iniciou com a Palestra “Construindo agenda ambiental na 

escola”, proferida pelo Professor de Geografia da UFRN e pai de um aluno da escola, 

Professor Alvamar. Essa palestra teve o objetivo de orientar os professores, funcionários, pais 
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e alunos sobre o meio ambiente, cujo título foi eleito como tema geral para os trabalhos deste 

ano nas salas de aulas. 

Sendo assim, após a palestra, os professores elegeram uma comissão organizadora 

ambiental, que cuidaria da estruturação desse trabalho na escola. 

Esse dia terminou com um delicioso lanche coletivo e os últimos informes para a 

semana de atividades. 

A quinta-feira, conforme a programação, ficou restrita para os planejamentos das 

aulas. Todavia, o dia foi iniciado com uma apresentação da assessora pedagógica sobre a 

Pedagogia Freinet e seus princípios. Depois foi proposta uma atividade para o grupo sobre o 

plano de trabalho, separado em três momentos: o primeiro, discussão em pequeno grupo; o 

segundo, registro da discussão; o terceiro, socialização para o grande grupo. Em seguida, foi 

distribuído o texto com o título Algumas considerações sobre a organização do plano de 

trabalho, como complemento da discussão. 

Enquanto os participantes foram fazer um lanche, a equipe da direção, me chamou

para propor uma troca de turma. A princípio me propus a observar uma turma da 4ª série, 

mas, foi argumentado que essa sala teria um trabalho mais denso de preparação para a 5ª 

série. Imediatamente me ofereceram a turma da 2ª série com uma professora que fazia parte 

da Escola Freinet há um ano, prestativa e estudiosa da Pedagogia Freinet. Fiquei de, 

primeiramente, conversar com meu orientador para depois dar uma resposta definitiva. Sendo 

assim, depois das orientações, concordei com a proposta da escola e aderi a observar a turma

estabelecida.

A minha participação na Semana Pedagógica terminou neste dia, conforme previsto, 

conversei com a professora que fez parte da pesquisa e combinei os últimos detalhes para a 

observação em sala de aula que ocorreria a partir da semana seguinte. 

Vale salientar que a minha participação restringiu-se à observação direta na sala de 
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aula. Cabe aqui relatar que não tive abertura para a intervenção pedagógica, e meu papel 

limitou-se a observação das ações tanto da professora como dos alunos sobre a cooperação. 

Enfim, iniciei minhas observações conforme foi estabelecido na 

Semana Pedagógica. Ao todo foram cinqüenta encontros para as observações em sala de aula, 

sendo que cinco dias ficaram para investigação de documentação na escola e entrevistas. 

Cheguei na Escola Freinet pontualmente, às 7h00, a maioria dos alunos já havia 

chegado. Fui informada, pela professora, que como era o primeiro dia de aula, a programação

seria mais amena. As atividades ficaram organizadas em três momentos.

O primeiro momento consistiu da recepção aos alunos na sala de aula, seguido de 

atividades de boas vindas, conversa informal, apresentação dos novos alunos. No segundo 

momento, todos se encaminharam até o pátio para a dinâmica com a psicóloga da escola, e no 

terceiro momento, depois do recreio, a atividade foi desenvolvida na sala de aula com a 

professora.

Assim que adentrei na sala de aula, a professora apresentou-me a turma como uma

pesquisadora da Pedagogia Freinet, destacando que naquele semestre eu estaria com eles para 

realizar meu trabalho da UFRN sobre a cooperação. Por alguns instantes fui o centro das 

atenções, os alunos queriam saber meu nome, outros já estavam arrumando um lugar para que 

eu me sentasse. Foi muito calorosa a recepção de todos. 

A sala de aula era composta por vinte e dois alunos, as carteiras eram distribuídas em

formato de retângulo, sendo que quatro carteiras ficavam no meio por falta de espaço no 

retângulo.

Nas paredes ficavam os quadros de responsabilidade, auto-avaliação, auto-hétero 

avaliação, aniversário, regras de vida, mural de avisos para colagem das atividades, tinha uma

estante para colocar os livros da biblioteca, outra para livros de pesquisa e fichários, um

armário onde a professora guardava o material escolar necessário para as atividades de classe. 
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Panorama da sala de aula 
Foto 4 

Logo em seguida, a professora deu as boas vindas a todos, apresentou-se e pediu que 

cada um falasse seu nome, se houvesse algum aluno novo, falasse também o nome da escola 

onde estudava. Assim foi até que todos cumprissem o combinado.

A turma depois desse exercício ficou dispersa com conversas, brincadeiras. A 

princípio a professora pediu silêncio, como não obteve resultados em um impulso com a voz 

em um tom mais alto disse uma frase Vamos cooperar, vocês comigo e eu com vocês, naquele

momento veio-me o pensamento do que a mesma queria dizer com o pronunciamento da 

frase, do que eu entenderia sobre cooperação, meus pensamentos se misturaram e me veio a 

questão: será que a professora sabia o que significava cooperação na perspectiva de Freinet? E 

os alunos sabiam o que estavam ouvindo? Essas são as primeiras indagações que me
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ocorreram naquele instante, as quais pretendo responder mais adiante nas análises. 

Toca o sinal, todas as turmas da Educação Infantil e 1ª a 4ª séries e suas respectivas 

professoras dirigem-se ao espaço cultural. A psicóloga já aguardava todos para dar início a 

dinâmica. Antes, porém, deu as boas vindas aos alunos novos e antigos, depois pediu que 

todos fizessem um círculo pois iria dar as instruções para a realização da dinâmica. A 

psicóloga segurava nas mãos um urso de pelúcia e à medida que cada um fosse pegando o 

brinquedo deveria falar alguma coisa que gostaria de fazer com o urso Logo em seguida teria 

que fazer o que falou para o colega que estivesse ao seu lado. A psicóloga deixou claro que 

teria que fazer coisas legais como abraçar, beijar, aperto de mão, etc. e não utilizar violência 

com os colegas. Tudo explicado, a dinâmica iniciou muito bem com todos os alunos 

realizando o que gostaria de fazer com o urso e com o colega. 

De volta a sala de aula, a professora propôs que todos ajudassem na organização dos 

materiais escolares, colocando-os nas estantes, arrumando os fichários, os livros na biblioteca.

Já nos seus lugares, os alunos receberam cartões com desenhos de crianças mostrando

alguma qualidade, cada um tinha que escolher um cartão que identificasse sua personalidade 

ou que se parecesse mais consigo.

Por um certo tempo, os alunos agitaram-se, todos queriam o mesmo cartão ou queriam

trocar com o colega. A professora chamou atenção dos alunos para que ajudassem o colega na 

escolha de sua qualidade sem discussão, procurando, através do diálogo, o melhor cartão que 

identificasse sua personalidade. Assim, todos conseguiram ficar com o cartão que estavam

desejando. A proposta da professora neste momento é que cada um iria mostrar seu cartão e 

dizer porque o escolheu socializando para a turma.

Assim ocorreu, todos compartilharam com a turma sua qualidade e mostraram o 

porquê de suas escolhas. O que chamou atenção foi uma aluna dizer que seu cartão era 

referente à qualidade da cooperação. Na sua explicação ela disse: “Eu gosto de ajudar os 
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outros, por isso eu escolhi essa qualidade”, a professora ouvindo aproveitou a ocasião e disse 

à turma que “a cooperação é uma qualidade e que todos devem compartilhá-la na sala de aula 

com os colegas”. 

A meu ver, a professora deveria ter aproveitado o momento para falar mais sobre o 

princípio da cooperação segundo Freinet, C. (1896-1966) demonstrando que, pela cooperação, 

é possível cada um viver suas diferenças em perfeita harmonia consigo mesmo e com os 

outros (DANTAS, 2001). 

Outro instrumento que achei pertinente para investigar se os alunos compreendem o 

significado da cooperação foi à aplicação de uma frase de efeito: Vocês são alunos

freinetianos... vamos cooperar. Essa frase foi falada, pela professora, em diversos momentos,

durante as observações, sempre nos momentos de agitação da turma.

Para realização deste trabalho, combinei com a professora que organizaria os alunos 

em grupos – três de seis alunos e um de quatro, em outro lugar fora da sala de aula. 

Escolhemos, então, a biblioteca – local este apropriado para a aplicação do trabalho. Lá 

chegando, os alunos ouviram as instruções da pesquisadora sobre como proceder nos 

trabalhos, concordando com o desenvolvimento da proposta da atividade. 

Os alunos estavam ansiosos e alegres por estar participando do trabalho de pesquisa, 

uma vez que sentiam simpatia pela pesquisadora e queriam contribuir mais uma vez com o 

seu trabalho. 

Durante a execução da atividade os alunos demonstraram uma concentração 

impressionante, todos estavam atentos em escrever o que significava a frase e um silêncio 

tomou conta da sala, e até o barulho do ar condicionado dava para ouvir.  Foi combinado que 

quando o último integrante fosse para a sala de aula, o próximo grupo se deslocaria para a 

biblioteca. Assim ocorreu com todos os grupos sem maiores problemas.

O que me chamou atenção foi que em um dos grupos, quando surgia alguma dúvida, 
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os próprios colegas orientavam, ficando a pesquisadora apenas observando, pois os mesmos

não me deixavam abrir a boca para responder. 

Enfim, essa atividade foi realizada com absoluta tranqüilidade, com a participação dos 

alunos atingindo assim as expectativas da pesquisadora de investigar o que os alunos através 

da frase de efeito compreendiam ser o significado de cooperação naquele contexto.

Figura 02

Nesta atividade pude perceber que alguns alunos conseguiam refletir sobre o 

significado de estudar em uma escola que aplica os princípios freinetianos  e que a cooperação 

está entre os pontos fundamentais de sua proposta. Veja a resposta de uma aluna: 

“Freinetianos é alunos que respeita e cooperão que somos nós. Freinetianos vem de Freinet, 
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C. uma escola que todos juntos forma o Brasil bem melhor.”

Através dos textos pude distinguir os que realmente percebiam o significado da 

cooperação e outros que ainda estão no processo de construção dessa percepção. 

Com relação a esta frase de efeito percebe-se uma intenção de acalmar os alunos, 

fazendo com que esses se concentrassem nas suas atividades. 

No segundo encontro a aula foi iniciada às 7h15 com a Reunião Inicial. A professora 

perguntou quem iria dirigir a reunião, como não obteve resposta pegou em suas anotações o 

nome do aluno que ficou responsável em coordenar a Reunião Inicial. 

Segundo Freinet, C. (1976) o primeiro momento da aula inicia antes mesmo da 

entrada, pelo fato de os alunos se prepararem para, nos instantes iniciais, partilharem algo 

com a turma. A prática da Reunião Inicial, uma técnica pedagógica, permite a vida adentrar a 

sala de aula, já nos primeiros minutos de atividades. 

Trata-se de um momento de acolhida, que acontece diariamente, nos primeiros quinze 

minutos da aula, objetivando que os alunos socializem as suas produções, experiências, 

histórias, situações reais vivenciadas no cotidiano. A reunião é coordenada por um dos alunos, 

conforme a divisão das responsabilidades. 

O diário de campo registra que em todos os encontros a Reunião Inicial foi concebida 

com a participação dos alunos, mostrando suas novidades.

Os alunos estavam empenhados em sistematizar um projeto sobre o assunto escolhido, 

o sistema solar, fazendo pesquisas, lendo livros, ouvindo as explicações da professora e de 

alguns colegas que pesquisaram na Internet, consistindo, um desses momentos de mostrar as 

novidades na Reunião Inicial. Um aluno pediu licença para mostrar sua maquete sobre 

sistema solar que havia confeccionado em casa para testar meus conhecimentos (Aluno 

justificando sua idéia). 

.
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[...] quando cheguei em casa fui para minha cama, comecei a pensar e olhar 
para o teto e a pensar nos planetas como eles se movem sem bater, aí pensei 
em fazer uma maquete para ver como é... Pensei, pensei e fiz assim
(mostrando a maquete) O sistema solar é formado pelo Sol, os planetas e seus 
satélites, os cometas e os asteróides. Júpiter é o maior planeta e Plutão é o
menor [...].

Reunião Inicial – Aluno socializando sua Maquete 
Foto 5 

Na evocação da fala do aluno pude perceber a presença dos princípios pedagógicos 

que deram norte à pedagogia Freinet com destaque para o tateamento experimental pelo qual 

o aluno foi tatear o que estudou para concretizar o que aprendeu. A expressão livre em ter a 

criatividade de fazer expor suas idéias, a cooperação sem esperar nada em troca, ajuda com a 

intenção de mostrar, para os colegas, uma outra concepção do sistema solar, como e o que 
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aprendeu e, por fim, o trabalho concebido como uma atividade livre, definido a partir de um

plano de atividade do aluno, no caso sua curiosidade. 

Vale lembrar que a turma que observei, uma 2ª série, tem na sua maioria crianças de 6 

a 10 anos de idade, então, tudo para eles é considerado novidade entre brinquedos, cartões 

postais, textos livres, fotos de passeios com a família.

A Reunião Inicial do Ensino Fundamental I, principalmente as 1ª e 2ª séries, diferem

das outras turmas mais velhas, pois, são orientadas de forma a que os alunos no mesmo dia 

inscrevam-se para as apresentações. A professora intervém mais vezes porque os alunos 

conversam muito, fato este que é normal para a criança que não consegue ficar muito tempo

distraído com a mesma coisa.

A turma ficou tumultuada com a presença do professor de inglês que chegou para dar 

início a sua aula. A professora saiu da sala para começar a aula de inglês.

Na aula passada os alunos produziram um texto sobre Meu primeiro dia de aula

elegendo idéias significativas. A proposta de atividade era que teriam que verter o texto para o 

inglês, para isso precisariam de um dicionário da língua para ajudar na tarefa. Nem todos os 

alunos tinham o dicionário, então, o professor sugeriu que quem não tivesse sentaria com o 

colega do lado para a efetivação da tarefa. 

Com o decorrer da atividade o professor ditava as palavras a serem traduzidas e os 

alunos procuravam no dicionário. Dava para perceber que essa atividade não estava 

agradando a todos, principalmente os que não tinham como acompanhar a atividade. Por isto, 

alguns alunos ficaram dispersos. Vendo isso o professor disse “Gente ajude os colegas do lado 

de vocês”. Essa frase não foi muita bem aceita, já que os alunos continuavam a fazer outras 

coisas não ligando muito para o que estava acontecendo na sala de aula.

Neste momento a professora retorna para a sala de aula e vê os alunos dispersos e o 

professor um pouco sem saber o que fazer, então, a mesma diz uma frase Vocês são alunos
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freinetianos coopere com o professor.

Ouvindo essa frase, veio-me em pensamento qual seria o significado de ser um aluno 

freinetiano? Será que a professora queria dizer que como estudam na Escola Freinet, têm os 

ensinamentos da proposta pedagógica, e então, por conseqüência, são alunos cooperativos?

Mais uma vez veio-me à indagação se os alunos compreendiam o que estavam ouvindo. Foi 

quando tocou o sinal para o recreio e me veio à idéia de fazer uma sondagem nos alunos sobre 

o que é cooperação na opinião deles.

Como estava com o gravador em mãos aproveitei a oportunidade para gravar as 

conversas informais, mesmo porque já estava fazendo com que os alunos ficassem mais à 

vontade com o instrumento para que quando chegasse o momento da entrevista não ficassem

tímidos.

A idéia foi acatada, os alunos se familiarizaram com o instrumento e em meio a 

brincadeiras perguntei o que seria cooperação, obtive diversas respostas, dentre as quais fiquei 

surpresa em ouvir.

Os que eram recentes no colégio foram os que deram as respostas mais significativas 

como “cooperar é ajudar sem esperar nada em troca”, “cooperar é uma forma de cooperar 

com os colegas na sala de aula e fora dela”; enquanto os antigos alunos que na maioria

estudavam há 5 anos na escola, disseram:“cooperação é a reunião da sala”, “cuidar da sua 

vida, eu sei porque eu estudo aqui há 5 anos e coopero com os colegas”, “não brigar com os 

colegas”.

Sendo assim, pude perceber que os mais antigos ainda, não construíram o conceito de 

cooperação, com exceção de alguns que praticam ações de cooperação, demonstrado isso nas 

conversas informais, enquanto os novos, que vieram de diversificadas escolas, conseguem

manifestar atitudes cooperativas, notadamente de participação e apoio aos colegas. 

Mas, ainda ficou-me a dúvida de se realmente a professora compreende e pratica os 
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princípios norteadores da Pedagogia Freinet, e se esta trabalhando esse valor de forma

consciente concorria para gerar situações cooperativas tanto na sala de aula como fora dela, 

ou seja, na escola como um todo, de modo que a ajuda mútua e ações interativas permeassem

todo o trabalho escolar, não dispensando a inserção dos pais e do meio social (DANTAS, 

2001).

Retornando a sala de aula, a professora pede a atenção de todos para mostrar o 

caderno do texto livre, pedindo que todos desenhassem e preenchessem os dados de 

identificação. Enquanto os alunos estavam desenhando a professora explicou sobre o que seria 

o Texto Livre para os novatos e lembrou que o texto seria escrito quando sentissem vontade de 

se expressar, existindo várias formas de expressão como quadrinhos, versos, narrativas, 

histórias com e sem ilustração. 

Depois dessa atividade, dentro do planejamento estabelecido pela professora, os 

alunos foram trabalhar o Plano Individual de Trabalho ou PIT, como é conhecido na Escola 

Freinet, o que ocasionou uma alegria na turma.

O PIT imprime um clima de liberdade organizada, decorrente do compromisso que o 

aluno assume com o cumprimento das atividades por ele escolhidas (SANTA ROSA, 2004). 

Por isso, a alegria contagiante entre os alunos, por terem a liberdade de escolher o assunto 

mais interessante, conforme estabelecido pela professora, após esta ter estruturado um leque 

de propostas com base no currículo, nos projetos de estudos e, nos casos mais específicos, nas 

dificuldades dos alunos em algum assunto como ortografia, gramática, leitura, etc. 

A organização do PIT, no caso da sala observada, se dá semanalmente conforme

sugere Freinet, C. (1995, p. 45): “um plano de trabalho individual para uma semana, no qual a 

criança inscreve as tarefas que quer e deve realizar e por cuja execução ela mesma zela”. 

Enquanto observava os alunos trabalhando com o PIT, percebi dois alunos 

conversando. Em verdade, eles estavam trocando experiências sobre um determinado assunto, 
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então, lembrei as palavras de Rodrigues (2003, p. 53) quando este afirma:

Cooperar significa trabalhar em conjunto, de forma harmoniosa, coordenada, 
ou sinérgica, se constituindo numa ação solidária que visa o bem comum, não 
apenas o individual. 

A sintonia da conversa era recíproca, o que considero um outro ponto importante - a 

troca de conhecimentos - num clima de harmonia, interesse e compreensão, fazendo com que 

o aluno concretize sua aprendizagem.

Em um outro momento a professora chamou um aluno que teve seu texto escolhido 

para fazer parte do Livro da Vida, para que lesse este texto em voz alta para a turma. A 

proposta era para que todos dessem sugestões para melhorar a produção textual. Esse texto foi 

fruto de uma pesquisa feita pela turma sobre o assunto, o aluno sentiu vontade de fazer um

registro de próprio punho, sobre o que tinha aprendido, seu texto livre foi bem aceito pela 

turma, tanto que sugeriram que fizesse parte do Livro da Vida. 

Sendo assim, na correção do texto uma aluna sugeriu que escrevesse mais sobre a 

cidade do Natal, porque achou que as informações contidas no texto eram poucas. Outro 

sugeriu que a ilustração fosse mais colorida para chamar atenção. O autor do texto anotou 

tudo e pediu a professora um tempo maior para as correções para assim registrar no livro da 

Vida.

Antes de iniciar uma nova atividade, uma aluna pediu licença para socializar sua 

produção de texto que havia feito em casa, num momento de inspiração (palavras da aluna). 

A aluna pegou umas folhas de papel ofício emendou uma a uma, fez um desenho de 

um cachorro grande e escreveu uma história. 

Segundo Freinet, C. (1976), não importa o que a criança diz, nem o conteúdo, mas o 
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ato de se expressar é que deve ser acolhido, pois é por meio de suas manifestações que ela se 

libera em busca das aquisições. 

Entre as muitas manifestações das crianças está o texto que ela própria elabora, cujas 

expressões e forma de apresentá-lo devem sair da sua criatividade denominando-se por isso 

(texto livre), que é uma das técnicas incentivadoras da expressão livre. 

O texto livre é a expressão natural inicial da vida das crianças no seu ambiente. Os 

textos são susceptíveis de serem testemunhas de uma personalidade. Portanto, deve-se 

permitir aos alunos que se expressem como melhor lhes convém, exatamente para que esse 

narrado seja um bom índice daquelas expressões sentidas, da satisfação que foi sentida e do 

bem estar sentido na produção do texto. 

Freinet, C. (1979, p. 97-98) recomenda:

Cada um deve ter o direito de se exprimir, de provar o direito de dizer, de 
traduzir suas emoções, seus sentimentos, por vezes de maneira clara e
simbólica. Cada um deve ter o direito de criar... Cada um deve ter o direito de 
se comunicar livremente no seio do grupo.

Através de observações em sala de aula, constatou-se que as limitações quanto ao 

espaço físico da sala, algumas vezes, prejudicava a desenvoltura das atividades, 

principalmente as coletivas. 

Como se sabe muitas salas de aula ficam a desejar, pela precariedade de material

escolar e recursos, apresentando espaços físicos limitados.

Apesar de saber que as escolas públicas têm problemas com verbas, essas mesmas

características do espaço limitado para o trabalho pedagógico também se encontram nas 

escolas privadas. 

Segundo SANTA ROSA (2004, p. 69) os espaços nas salas de aulas, 
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[...] aliados aos critérios, pouco pedagógico, elencados para a formação das 
turmas de alunos, são frutos de políticas educacionais fundamentadas por uma
concepção de educação que compreende ser suficiente para o processo de
ensino e aprendizagem, uma sala, carteiras, quadro giz, caderno, lápis, alguns 
livros [...].

Freinet, C. (1976 e 1996a) tratou de descrever de forma minuciosa e de até 

representar, graficamente, uma planta baixa de como deveriam ser os espaços para o trabalho 

escolar.

Organização da sala de aula para trabalhos em grupo 
Foto 6 

Santa Rosa (2004, p. 69) foi coerente ao lembrar que: “[...] conhecemos espaços 

escolares amplos e bem equipados, bem semelhantes aos que sugere o mestre francês, porém,
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ainda são casos isolados”. 

Tal organização, ao propor num mesmo momento um leque de atividades, possibilita o 

respeito aos interesses e ritmos de cada aluno e lhes oferece a oportunidade de exercer sua 

autonomia. Em conseqüência, torna o professor mais disponível para atender os alunos que 

necessitam de sua intervenção. 

Para muitos educadores, o que Freinet, C. (1896-1966) propôs para a sala de aula, 

como um espaço amplo, contendo oficinas de trabalho, seria inconveniente, falando 

economicamente, pois os recursos financeiros serviriam somente para estruturar o espaço da 

sala de aula, deixando outras coisas mais importantes em segundo plano. 

A diversidade das situações e das atividades educativas propiciadas pela Pedagogia 

Freinet assegura aos alunos a oportunidade de vivenciarem diferentes papéis: o do 

responsável, o do que sabe e ajuda, o do que solicita auxílio, o do que busca, recebe e 

transmite informações, o do que faz apreciações críticas, o do que recebe críticas, o do que 

propõe, o do que cria, o do que realiza. 

Sobre a organização da sala de aula, durante a entrevista, a professora destacou: 

A sala de aula freinetiana teria que ser maior do que ela é [na Escola Freinet],
e ela fica assim muito presa no espaço pequeno, mas teria que ter vários
cantinhos, tudo para que a Pedagogia fosse bem mais desenvolvida, mas,
mesmo assim, com nossas limitações eu vejo que elas estão bem organizadas.
Não tem uma quantidade de alunos muito grande são 22 alunos no máximo.

Essa fala confirma o que foi visto nas observações no tocante a dificuldade de 

locomoção dos alunos dentro da sala de aula. A maioria das crianças tem como modelo de 

mochila aquelas com rodinhas e como a estrutura da sala não comporta ganchos para 

pendurarem as respectivas mochilas, elas são guardadas atrás das cadeiras, dificultando a 
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passagem num estreito corredor entre a parede e as cadeiras. 

Nas palavras de GIRARDIN (1979, p. 20), o clima organizacional não é apenas um

objetivo em si mesmo, mas também se coloca como aprendizagem das atitudes cooperativas. 

A organização da sala de aula, a disposição do material, tudo permite a
segurança para a criança de dispor de um lugar próprio, onde ordenar suas 
coisas, e preservar o espaço vital para os grupos que desejam inserir-se ali. 

Em alguns encontros essa dificuldade se tornava bem explícita, como quando os 

alunos se reuniam para realizar os trabalhos em grupo: o tempo gasto para a arrumação fazia 

falta na conclusão do trabalho, devido ser mais demorado se organizarem do que mesmo a 

execução dos trabalhos. 

Trabalhos em grupo 
Foto 7

Durante a minha pesquisa, os grupos se formaram pelas opções de temas de estudos 

oferecidos pela professora - conforme seu planejamento - depois transformados em projetos, 

dos quais os alunos discutiam a estrutura: Tema, Sub-tema, Justificativa, Objetivos, 
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Metodologia, Bibliografia, Cronograma, Recursos. Os agrupamentos se fizeram (em

diferentes momentos) por afinidades e relações de amizades, chegando a ocorrer por sorteio 

ou, ainda, por intermédio da professora que escolhia os integrantes de cada grupo. 

Depois de estudar sobre o assunto colhendo dados, pesquisando as fontes disponíveis, 

discutindo em grupo, os alunos registravam, primeiramente no caderno, e depois na cartolina 

o que aprenderam na pesquisa, para depois de tudo pronto apresentar ou para os pais na 

reunião ou para outra turma ou, ainda, para sua própria classe. 

No que diz respeito à utilização do tempo, tomando por base as experiências de 

Freinet, C. (1976, p. 101 e 102), depois de organizar os materiais é preciso pensar na 

programação diária. Para isso a professora tem como instrumento o Plano de Trabalho 

Coletivo e junto com os alunos organizará um cronograma para realização das atividades.

Esse cronograma fica exposto no quadro intitulado de Plano de Trabalho Semanal,

como pode-se observar pela fotografia abaixo, feita numa sexta-feira do mês de outubro. A 

respeito do plano de trabalho, retomo essas idéias mais adiante, ao tratar da categoria 

participação e organização da sala de aula. 

Plano de Trabalho Semanal 
Foto 8
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Segundo meus registros o plano de trabalho semanal foi preenchido somente na 

primeira semana de aula, diferente das outras salas de 5ª a 8ª séries em que os planos são 

preenchidos toda segunda-feira. Notei, ainda, que não há um seguimento do que foi exposto 

no quadro, o tempo é utilizado conforme o planejamento que a professora tem escrito no seu 

caderno.

Um outro aspecto merecedor de registro são as paredes da sala que têm uma função 

significativa, funcionando como grandes murais, onde são afixados não somente os trabalhos, 

mas as ferramentas indispensáveis à comunicação como o quadro de responsabilidades, auto-

hétero avaliação e outras ferramentas que já foram mencionadas.

Parede viva da sala de aula 
Foto 9
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Na Escola Freinet há espaço destinado aos computadores, denominado de Laboratório

de Informática e uma Biblioteca com aparelhos de televisão e vídeo-cassete, conhecido como

Sala de Leitura.

Segundo meus registros esses espaços entraram no cronograma do curso a partir do 

segundo semestre, sendo sempre as segundas-feiras depois do recreio o dia designado para as 

atividades nos novos espaços. A turma retorna para a sala na hora do balanço das atividades e 

distribuição das tarefas de casa. No dia programado divide-se a turma em dois grupos, e cada 

grupo desloca-se, respectivamente, para as salas de informática e leitura, mudando de sala ao 

final de cada tempo da disciplina. 

Sala de Informática 
Foto 10 
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Segundo SANTA ROSA, 2004: 

Os computadores e outros equipamentos deveriam ficar nas próprias salas ou 
em espaços entre cada duas delas, servindo para, o máximo, duas turmas por
turno, o que permitira maior flexibilidade dos alunos em trabalharem no seu
plano individual de trabalho, sem se prenderem a um horário fixado. 

A esse respeito, como já pronunciei, as salas de informática e leitura são consideradas 

parte do currículo como disciplinas que os alunos cumprem como horário fixado, por essa 

razão, a Escola Freinet não os considera como ateliê de livre circulação dos alunos. 

Sala de Leitura 
Foto 11 
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4.2 Percorrendo olhares... 

Em linhas gerais, o meu primeiro olhar sobre o objeto de estudo dá conta de aspectos 

relevantes para a descrição dos dados que relatei já fazendo algumas observações reflexivas. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, compreendo que a categorização é o ato 

concreto de imersão do pesquisador nos dados construídos ao longo de suas observações e/ou 

entrevistas, agrupando-os de acordo com a sua compreensão do fenômeno. Como estou 

tratando de pesquisa qualitativa, onde o olhar do pesquisador está mais no processo do que no 

resultado final, posso afirmar que a definição das categorias poderá variar de um pesquisador 

para outro (FERREIRA, A. 2004.2)3 .

Do ponto de vista de Bardin (1988) as categorias são classes que reúnem um grupo de 

elementos sob um título genérico. Este agrupamento é realizado tendo em vista as 

características comuns dos elementos.

Desta forma, partindo das observações de campo e da entrevista realizada elenquei 

duas categorias de análise que se mostraram proeminentes na sistematização deste texto 

dissertativo, e que serão discutidas a seguir. 

Todavia, vou mostrar o que a professora e os alunos dizem sobre cooperação: 

Segundo a professora, 

Cooperação é contribuir com o outro; para que o outro aprenda eu preciso 
contribuir, eu preciso cooperar, contribuir com o silêncio, contribuir com
minha parcela de aprendizagem e informação, eu preciso fazer alguma coisa 
para que aquele outro aprenda. Minha cooperação tem que ser dada, para que 

3 FERREIRA, Adir Luiz. Profº Drº do DEPED – Fala proferida na Disciplina: Epistemologia e Categorias na Pesquisa 
Educacional 2004.2 – UFRN.
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o outro adquira informação; na sala, por exemplo, se eles não cooperam
aquele lá pode até aprender que é muito esperto, mas aquele outro que não é, 
ele vai ficar sempre aquém, sem saber o que está acontecendo, então, é
preciso que eu contribua para que o outro aprenda. 

A professora na sua fala interpreta que cooperar significa ajuda mútua, e o seu 

discurso está correto, mas durante as observações algumas vezes ela entra em contradição 

com relação às suas ações na prática das estratégias.

De certa forma, ela introduz as atividades considerando primeiramente os conteúdos, 

depois os conhecimentos prévios dos alunos, quando se sabe que a aprendizagem se dá pelo 

tateamento experimental, deixando dúvida se ela realmente internalizou a idéia de cooperação 

na perspectiva freinetiana.

Desta forma, a professora na entrevista demonstrou seu conhecimento da Pedagogia 

Freinet assim como, dos princípios cooperativos, mas quando vai comprovar sua informação

acerca dos ensinamentos freinetianos demonstra dúvidas de como proceder com tanta 

informação, porque ainda encontra-se em fase de construção desse princípio conforme já foi 

dito antes (no capítulo 2), por estar apenas a um ano convivendo com a experiência 

freinetiana.

Com relação aos alunos estes responderam sobre o que seria cooperar: 

Cooperar com os colegas, com a professora, por exemplo. Quando a
professora está falando não interromper, nem atropelar; 
É ajudar os outros, não machucar;
Ajudar o amigo que precisa de ajuda; 
É a gente poder ajudar as pessoas e se todos forem cooperativos a gente vai
ter um mundo de cooperação; 
Ajudar os colegas, amigos, se a pessoa cair ajuda em vez de ficar rindo; 
É um ajuda o outro; 
Não brigar com os outros, não jogar lixo na grama;
É um dos meios de ajudar as pessoas a respeitar; 
É uma das coisas que a Escola Freinet trabalha, por exemplo, quando a gente
ajuda alguém a fazer a tarefa quando está em dificuldade, ajuda nas 
atividades;
Trabalhar em dupla e cooperar com a cidadania; 
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É ajudar o outro, ter direito a brincar, cooperar. 

Vale ressaltar que a entrevista com os alunos foi realizada depois da Reunião 

Cooperativa que teve como tema a cooperação, sendo que alguns conceitos já foram re-

construídos durante essa trajetória desde o início da pesquisa. 

A esse respeito posso explanar que, antes da reunião, os alunos tinham um conceito 

sobre a cooperação levando em consideração que o importante era contribuir com ajuda para 

uma boa organização na sala de aula, levando em consideração o que eles compreendiam

quando a professora chamava atenção com a frase de efeito que já foi discutida. 

Em contrapartida, depois da reunião alguns alunos evoluíram na apropriação do 

conceito de cooperação, construindo novas perspectivas sobre esse princípio em relação sua 

vida na escola e fora dela. 

Como se pode averiguar nas respostas há um crescimento, mesmo naqueles que ainda 

relacionam a cooperação com fazer silêncio, ‘não machucar’. Esses ainda estão no processo 

de construção de conceitos. 

Como já foi mencionado no capítulo 2, os alunos encontram-se no nível de 

desenvolvimento pré-operatório, um período de transição do egocentrismo para a conquista da 

consciência concreta de percepção. 

Deste modo, observei que entre os alunos havia um que não concordava em participar 

das atividades, não aceitava ajuda dos colegas e não ajudava ninguém a não ser seu irmão que 

estava na mesma sala. 

Poderia ser uma atitude de comportamento indisciplinado, contudo, o aluno tinha um

temperamento tranqüilo, e essa sua atitude se restringia apenas aos trabalhos coletivos. Ele 

parecia não aceitar compartilhar seus conhecimentos com os colegas. Em muitas ocasiões tal 

aluno gritava em sala porque um colega queria ajudar na realização de sua tarefa. 

Na realização da entrevista ele deixou claro que não gostava de ajudar ninguém e não 
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gostava de ser ajudado, apesar de compreender o que é cooperação. São suas palavras: “Eu 

não gosto de cooperar e não coopero com ninguém”.

Ressalto que não é minha intenção aprofundar os estudos sobre o comportamento do 

aluno, apenas chamo atenção sobre o aluno estar na fase de construção do princípio 

cooperativo e afirmar que não é cooperativo. “Eu não coopero!” assim se referiu quando 

perguntado se pratica a cooperação. 

Segundo Piaget (apud LA TAILLE, 1992), o elemento necessário a esse 

desenvolvimento (de egoísmo), quando se está no nível pré-operacional, tem seu início nas 

relações entre crianças, e como este aluno não adquiriu o hábito em trabalhar em grupo 

também não integrou o conceito de cooperação na sua vida escolar. 

O indivíduo deve querer ser cooperativo, diz Piaget (apud LA TAILLE, 1992). Pode-

se perfeitamente conceber que alguém com todas as condições intelectuais para ser 

cooperativo resolva não ser porque o poder da coação lhe interessa de alguma forma.

Vale dizer que o desenvolvimento cognitivo é condição necessária ao pleno exercício 

da cooperação, mas não condição suficiente, pois uma postura ética deverá completar o 

quadro.

4.2.1 Participação e organização cooperativa da sala de aula e do trabalho pedagógico. 

A prática escolar consiste na concretização das condições que asseguram a realização 

do trabalho docente. Tais condições não se restringem ao pedagógico, a prática escolar tem

condicionantes sócio-políticos que configuram diferentes concepções de homem e de 

sociedade e, conseqüentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, 
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aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas, etc. 

Para que haja a sintonia da prática escolar e as estruturas escolares a construção 

democrática da escola é essencial para que concretize uma convivência cooperativa.

Por trás da cooperação da escola a finalidade é de formar pessoas democráticas e 

comprometidas com a democracia e os meios e estruturas a construir para alcançar esses fins 

(JARES, 2002). 

Para Freinet, C. (1976), a escola deve ser ativa, dinâmica, aberta para o encontro com

a vida e integrada à família e a comunidade.

Nesse sentido, para que a escola forme pessoas democráticas e participativas, ela 

mesma precisa estar organizada com base nesses pressupostos. 

A Escola Freinet, como se sabe, segue as diretrizes de uma organização cooperativa e 

é gerenciada por cooperantes educadores que têm a cooperação como um dos princípios de 

sua estrutura escolar. 

Nesta perspectiva, assim como a própria COOPERN, a sala de aula freinetiana deve se 

transformar num local de trabalho, de produção de conhecimento, que funcione como uma

cooperativa que é gerida de forma democrática pelos alunos e pelos educadores, onde há 

espaço para o exercício da cidadania e para a expressão livre do pensamento, como defendeu 

Célestin Freinet (1896-1966). 

Então, para que se tenha uma organização democrática preocupada em irradiar seus 

valores democráticos o trabalho pedagógico deve ser refletido e auto-avaliado de forma

contínua. É o que propõe a Escola Freinet/COOPERN no seu regimento de uma escola 

cooperativista.

Jares (2002) pontua alguns aspectos acerca da democratização na escola sobre os quais 

é conveniente refletir. Em primeiro lugar, quanto ao poder, como é ele exercido na escola? O 

funcionamento da escola está determinado pelo regimento da escola, definidor dos papéis dos 
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diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. 

A escola é um lugar de vida, onde as crianças podem se expressar e ser
ouvidas, onde elas trabalham para aprender e onde fazem a aprendizagem da 
democracia através da vida cooperativa (FREINET, C. 1996a). 

Em outras palavras, a escola, representada na sala de aula, pode tornar-se um viveiro 

de práticas democráticas ao abrir-se para o processo da vida cooperativa, em oposição à 

competição individual prejudicial ao processo da interação. 

Não se aprende democracia apenas lendo ou ouvindo falar sobre, mas vivendo 

democraticamente, num ambiente que propicie a realização de experiências concretas e 

situadas de comportamentos democráticos, os quais têm sua essência ou substância no 

trabalho com grupos interativos. 

Sendo assim, o poder não está centrado em uma pessoa ou restrito a um grupo de 

pessoas; há discussões, sugestões entre os cooperantes tanto em nível de professores, pais, 

alunos e funcionários. 

São pertinentes as palavras de Zabala (1998, p. 116 e 117) em relação a 

democratização na escola: 

Em muitas escolas já é habitual encontrar declarações de princípios que 
consideram como função básica a formação de cidadãos democráticos capazes 
de atuar com autonomia e responsabilidade. Portanto, se trata de escolas que 
têm considerado como conteúdos de aprendizagem os valores e as atitudes 
democráticas, o espírito crítico, a responsabilidade pessoal, a aceitação das 
opiniões dos demais, a autonomia de pensamento e outros conteúdos de 
caráter atitudinal.

É assim na Escola Freinet. O poder é distribuído com responsabilidades para que a 
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instituição funcione e é pregado na sala de aula quando se valoriza a palavra do aluno, 

levando todos à reflexão necessária para se ser um cidadão ativo na sociedade. 

Nesse sentido agrupei algumas falas da professora que apontam elementos da 

categoria ‘Participação e organização’. 

Quanto à participação, segundo a entrevista feita com a professora, esta diz: “[...] 

crescem como cidadãos cooperantes, participativos, não só agora, mas quando se tornarem

realmente adultos, que eles continuam com essa atitude de cooperar e participar das 

discussões na sociedade, assim como agora [...]”. 

A fala da professora é pertinente quanto a sua contribuição na sala de aula, apesar de 

sua prática estar em construção tanto quanto a dos alunos quanto ao princípio cooperativo. 

Como já falei tantas vezes, a professora demonstra através de sua prática em sala de aula estar 

ciente que a participação dos alunos é conveniente para o crescimento intelectual e para o 

surgimento do cidadão.

Diversas vezes presenciei a professora em momentos de dar a voz aos alunos, assim

como apregoa Jares (2002). Em conversas informais a professora disse que 

A participação dos alunos é fundamental para que a aula seja produtiva, 
porque eu também me auto-avalio como mediadora dos conhecimentos
adquiridos pelos alunos e algumas vezes as contribuições são relevantes para 
realização de atividades que eu não tinha percebido para colaborar mais como
o ensino do grupo.

Enfim, a professora deixou claro que a participação dos alunos seja no planejamento

ou nas aulas é realmente proeminente para um progresso no ensino-aprendizagem.
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Da mesma forma os alunos acreditam que podem ajudar no desenvolvimento das 

aulas. Segundo a fala de um deles percebe-se isso: “eu sempre contribuo quando precisa, com

materiais para estudar algum assunto que estamos vendo na sala”. 

É realmente o que presenciei com relação aos alunos: a participação é ativa dentro e 

fora da escola, manifestando suas opiniões quando necessárias, contribuindo com materiais ou 

com ações cooperativas que estão presente na formação intelectual de cada um.

Numa classe que prioriza a organização cooperativa, o aluno tem oportunidade de usar 

a palavra, em múltiplas atividades: conversas, pesquisas, debates informais, práticas poéticas, 

expressão dramática, projetos, conferências, assembléias, relatos, narrativas, preparo de 

eleições para escolha de lideranças, entre outras. 

Quanto à organização da sala de aula e do trabalho pedagógico destaco nas palavras da 

professora que 

A organização da sala de aula é fundamentada para que haja uma sintonia
entre a aprendizagem e o ensino [...] enquanto o trabalho pedagógico, antes de
começar as aulas, a gente tem orientação com a Assessora Pedagógica. Ela 
prepara toda Semana Pedagógica com textos, palestras, conversa para 
contribuir na reflexão da nossa prática em sala de aula. Através das 
dificuldades que temos há conversas sobre os princípios freinetianos e como
trabalhá-los em sala de aula, levando em consideração o mais importante: a
cooperação. A cooperação é o principal. 

Novamente a fala da professora está condizente com o que observei durante o 

processo de construção do trabalho dissertativo. Realmente durante a Semana Pedagógica 

foram trabalhados os quatro princípios freinetianos e no decorrer das observações presenciei 

que, sempre que possível, a assessora pedagógica encontrava-se na escola fazendo orientações 

pertinentes ao trabalho pedagógico, levando em consideração a importância de alunos e 
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professora trabalharem juntos. 

Célestin Freinet (1896-1966), um dos eminentes educadores do século, criador de uma

pedagogia que dá a palavra ao aluno, que transcende as fronteiras da escola e que faz da 

escola uma democracia, reforça dizendo: 

É necessário que habituemos nossas crianças a preencher mais tarde as 
funções de cidadão, e isto quer dizer ter o direito, a coragem principalmente,
numa associação, numa assembléia, de levantar o dedo para protestar contra o 
que se faz, para dar seu ponto de vista, mesmo sabendo que este ponto de
vista não é o dos demais, sabendo que ele contraria os hábitos correntes
(FREINET, C., 1996b). 

Ao exercer o direito de usar a palavra o aluno vai aprendendo a se sentir à vontade 

diante de seu público ou no grupo, a correr riscos, a ouvir e respeitar as diferenças, a construir 

vínculos afetivos e culturais, aspectos que ao nosso ver são da maior importância em termos

de crescimento pessoal e relacionamento interpessoal. 

Protesto de uma aluna referente ao desenvolvimento da aula 
Foto 12 
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A participação, segundo Jares (2002), é fundamental para que haja uma

democratização competente na escola. Nas observações em sala de aula foi constatado que os 

alunos utilizam esse princípio básico da democracia quando não aceitam uma proposta de 

atividade, quando não concordam com o colega ou com a professora, então, como mostra

Jares (2002) há o dialogo permanente entre professora e alunos, alunos e alunos. Há o debate 

aberto que acontece nas Reuniões Cooperativas onde também são tomadas as decisões de 

responsabilidades para uma organização cooperativa na sala de aula. 

A cultura democrática assentada nos direitos humanos requer que a própria escola 

impulsione, em todos os setores da comunidade educativa, a participação como valor social. 

Averigüei essa passagem em um dos eventos da Escola Freinet, a participação dos pais 

prestigiando os trabalhos de seus filhos na feira da cultura, em meados de setembro, como

mostra a Foto 13. 

Participação dos Pais na feira da Cultura 
Foto 13 
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Um outro aspecto que é vivenciado na sala de aula observada é a dissidência, que Jares 

(2002) afirma ser o fenômeno da aprendizagem da obediência e do conformismo, que por 

sinal não acontece na sala de aula com características freinetianas. 

Os alunos quando não concordam com determinado assunto, ou atividade proposta, ou 

comportamentos dos colegas ou até mesmo discordam da postura da professora sem desviar 

para a falta de respeito, têm o direito de protestar. Para isso há o Diário de Turma (Freinet 

apud SANTA ROSA 2004) disse: “Afixar, à segunda-feira, o jornal de parede onde as 

crianças escrevem livremente tudo o que têm a dizer e que se lê aos sábados à noite, na 

Reunião Cooperativa (quatro rubricas: criticamos – felicitamos – gostamos – fizemos)”. Na 

Escola Freinet houve uma opção pela terminologia Diário de Turma, em substituição a 

original, Jornal de Parede, ressaltando que ambas tem a mesma função. 

Nessa perspectiva, o aluno pode, a qualquer momento e sem interromper o andamento

da aula, escrever suas propostas, críticas ou felicitações sobre qualquer aspecto do dia-a dia da 

aula. Ou como presenciei algumas vezes, pedir licença a todos e protestar na mesma hora 

abrindo, assim, um debate rápido acerca de suas angústias. Em outras ocasiões no balanço das 

atividades ao final da manhã de trabalhos, os alunos aproveitam para expor aquilo de que não 

gostaram, e dão sugestões para uma melhor organização para a próxima aula. 

A cooperação busca romper com a obediência e conformismo no sentido de haver 

discussões para uma melhor aprendizagem, de organizar a classe e suas tarefas. 

O princípio da cooperação em Freinet, C. (1896-1966) vai possibilitar a gestão e 

organização democrática na sala de aula e o desenvolvimento e a criação de estratégias e 

técnicas que possibilitam como produto final resultado alunos participativos, pessoas 

cooperativas.
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[...] trata-se de tornar real a democracia participativa nas escolas, além de 
potencializar a autonomia, a cooperação e a co-responsabilidade, tanto na 
tomada de decisões como em todos os aspectos que afetam a vida da classe. 
(JARES, 2002, p. 196). 

E, Morais (1997, p. 79) completa:

A cooperação, enquanto aprendizagem da democracia e que só acontece na 
democracia, pressupõe deveres e direitos. Entre os deveres figuram o respeito 
e a valorização do outro, a tolerância, a ordem, a disciplina, o tratamento
igualitário, a não dominação, a não exploração. 

Sendo assim, o aluno que pratica esses deveres pode exigir para si o direito de ser 

respeitado, de receber tratamento igualitário, de recusar a dominação, a submissão, a 

exploração.

Constatei esses deveres nas observações da Escola Freinet: há um ambiente físico todo 

impregnado de saberes inerentes ao patrono, transpirando uma atmosfera harmoniosa e alegre 

com retratos das socializações, atividades dos alunos nos quadros e frases com a essência da 

filosofia de seu patrono Célestin Freinet (1896-1966): Ninguém avança sozinho em sua

aprendizagem, a cooperação é fundamental, em toda parte dos corredores pode-se encontrar 

frases desse tipo. (Foto 14) 

Como toda e qualquer atividade requisita uma organização para garantir sua eficácia, 
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Freinet institui quatro tipos de planos de trabalho: o plano geral, os planos anuais, os planos 

semanais e os planos cotidianos. Os dois primeiros são os guias que estabelece antes do 

começo das aulas e aos quais se recorre a cada instante, em particular nos momentos em que 

se estabelecerão os planos semanais e cotidianos. Estes dois últimos são os “verdadeiros 

utensílios estabelecidos cooperativamente” (FREINET, C. 1975, p. 76).

Frase de incentivo cooperativo 
Foto 14 

Em geral o plano de trabalho é um recurso usado tanto no ensino tradicional quanto na 

Escola Freinet.
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Freinet, C. (1976), entretanto, estabelece a diferença da utilização entre eles: 

Os planos de trabalho da escola tradicional são definidos [...] através dos
manuais escolares, dos programas e dos horários. O professor estabelece na
véspera, no seu diário, o desenrolar hora por hora, minuto por minuto, de 
todos os trabalhos do dia seguinte. 

Pelo exposto, depreende-se que a crítica de Freinet diz respeito à forma com que tais 

planos são criados: completamente destituídos da participação do aluno, por considerá-lo um

ser incapaz de pensar e expor suas idéias, portanto, desprovido de planejar sua própria ação 

educativa.

Em contrapartida, a organização dos planos de trabalho, na Pedagogia Freinet, segue 

perspectiva inversa da tradicional, pois valoriza o conhecimento empírico do aluno, 

contempla suas necessidades individuais e coletivas, respeitando este aluno como ser capaz de 

intervir no processo de sua formação intelectual. 

Na entrevista com a professora quando perguntada como seria a elaboração, 

acompanhamento e desenvolvimento do seu plano de trabalho, ela responde: 

É, eu elaboro com as orientações da coordenadora. Eu tenho o conteúdo que 
vou trabalhar durante o ano todo e junto com minha colega da série; também,
nós dividimos todo conteúdo em blocos em bimestre [...] vamos trabalhar em
grupo, vamos ver o que deve ser feito, o que vamos pesquisar, o que vamos
priorizar, como é que a criança vai aprender. 

Vale ressaltar que não tive nenhum acesso ao plano de trabalho da professora, 

concretamente apenas observei que a mesma tem um diário, onde faz anotações pertinentes 
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aos acontecimentos em sala de aula, alunos e conteúdo. Não posso afirmar que a mesma faz 

um plano de ensino, mas presenciei que há uma rotina na sala de aula utilizando algumas

estratégias de ensino, o que indica uma ação planejada. 

Na sua fala percebi novamente a preocupação com os conteúdos de ensino que mais se 

adaptam a sua sala de aula. Não consegui detectar se a mesma, faz uma sondagem com os 

alunos a respeito do que seria melhor ensinar em determinado momento, em termos de 

conteúdo, isso seguindo os passos de um Freinet, C. (1896-1966) que condena os manuais. A 

professora deixou claro que quando reunida com a coordenadora e colega de sala, são elas que 

decidem o que irão expor para os alunos. 

Comenius (2002) na sua Didática Magna mencionou a importância de o professor 

estar ciente daquilo que vai ensinar para seus alunos, de tal modo que alguns conteúdos se 

sucedam naturalmente aos outros, e que cada matéria seja contemplada no seu limite de 

tempo.

Todas as matérias de estudo devem ser divididas em aula, de tal modo que as
primeiras sempre aplanem e iluminem o caminho das seguintes. 
O tempo deve ser bem distribuído para que, a cada ano, mês, dia, hora, seja 
atribuída uma tarefa particular. 
A medida do tempo e dos trabalhos deve ser rigidamente observada, para que 
nada seja esquecido ou invertido. 

O plano de trabalho é um instrumento para a auto-regulação das atividades e para a 

realização de uma liberdade que coincide com a ordem.

Desta forma, o planejamento segue os passos de um plano de trabalho participativo, 

cooperativo e sistemático.

É o que enfoca a professora quando perguntada sobre o planejamento cooperativo: 
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Um planejamento cooperativo [...] eu preciso das contribuições da minha
coordenadora, preciso das contribuições da minha colega de trabalho [...] não 
só a coordenadora ou minha colega de sala, eu procuro outras também, eu
procuro o pessoal da Educação Infantil se tem uma criança na sala de aula que
está em fase de alfabetização [...] todo mundo precisa contribuir. 

Assim, não há um autêntico plano de trabalho se os interessados não compartilharem

suas dificuldades e se organizarem de modo que todos escolham e aceitem.

Sendo assim, subsidiado ao plano geral e anual, o professor organiza, com

participação dos alunos, os planos semanais e diários, permitindo, pois, uma experiência 

efetiva em que todos participem do planejamento de seu processo educativo, dando-lhe voz e 

voto, tanto na organização da sala de aula como em suas tarefas. 

Enfim, o resultado de uma apropriada expressão coletiva reside entre a ação 

pedagógica dos discentes e docentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Como já ficou estabelecido, a organização cooperativa da sala de aula pressupõe a 

divisão da autoridade entre todos e a eliminação da postura do professor autoritário. 

A participação da professora e alunos é fundamental para que haja um clima de 

autonomia e organização das responsabilidades no cotidiano de cada um, a cooperação se 

materializando através de técnicas como, por exemplo, a Reunião Cooperativa essencial para 

o êxito da práxis freinetiana. 

É na Reunião Cooperativa em que os alunos e professora avaliam a semana que está 

acabando, discutem o que aprenderam ou não aprenderam, se auto-avaliam, avaliam uns aos 

outros, repartem as responsabilidades de um bom funcionamento da aula, discutem os 

conflitos vivenciados durante a semana e as sugestões para o plano de trabalho semanal.

Na entrevista com os alunos, procurei investigar se eles compreendem o que seria a 



A construção do princípio da cooperação na Pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental.

reunião cooperativa e tive as seguintes respostas: 

- É quando a gente admite quando erra, concerta nossos erros. 
- É onde a gente resolve os problemas, onde a gente tem a auto-hetero-
avaliação, que é para pintar, tem três cores, cada um explica uma coisa, verde 
a pessoa tá boa, amarela que tá mais ou menos e a vermelha a pessoa que
precisa melhorar.
- A gente comenta as coisas da tarefa de casa e também fala das atividades. 
- É onde nós discutimos se uma pessoa está indo bem nas aulas, avaliamos,
criticamos, sugerimos e parabenizamos. Criticamos quando a pessoa faz 
alguma coisa errada, sugerimos quando a pessoa está fazendo alguma coisa 
que não está certa, que precisa melhorar, e o parabenizo é quando a pessoa tá 
boa.
- É onde a gente avalia se a gente tá bom, se está ruim. Se ele merece algum
castigo. Castigo é se ele não vai para recreação. 
- É para ver se seu comportamento foi bom.
- É para criticar os colegas e também parabelizá-los. 
- É uma reunião que ajuda a compreender o que fez. 
- É para ver o jeito da criança, a cooperação onde ta a cooperação dela. 
- A reunião cooperativa que a gente avalia as coisas, que a gente tem feito no 
mês inteiro e na semana. É onde escolhe o quadro de responsabilidades,
avaliação e outras coisas. 
- É falar dos problemas, dificuldades, se avaliar. 
- É criticar, sugerir e parabenizar. 

Como pode-se perceber, os alunos têm uma concepção sobre a reunião cooperativa 

muito semelhante, pois associam como sendo um momento de avaliação de si ou dos outros: 

“É quando se avalia”. Os alunos preocupam-se mais com a auto-avaliação e não percebem

que a reunião cooperativa tem outros objetivos, salvo alguns estudantes que como já estão 

habituados com a prática da reunião porque já vivenciam ações cooperativas, e por isso 

apresentam outras idéias sobre cooperação: “a reunião cooperativa que a gente avalia as 

coisas, que a gente tem feito o mês inteiro e na semana. É onde escolhe o quadro de 

responsabilidade, avaliação e outras coisas”. Neste caso o aluno vai mais profundo no seu 

esclarecimento “avaliar as coisas [...] o mês inteiro e na semana”.

A reunião cooperativa segue as discussões que podem se estender ao âmbito da escola 
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como um todo, desde que alguns de seus aspectos estejam interferindo no desenvolvimento

das atividades da sala de aula, ou mesmo em outra atividade que atinja o grupo, como

problemas de comportamento, entre outros. 

Observei ainda que, nessa entrevista, uma aluna se posicionava de forma

extremamente rígida e fria diante da sua colocação sobre a reunião cooperativa “[...] ele 

merece algum castigo. Castigo é se ele não vai para recreação”. A tendência para sugestões de 

castigos, punições não condizia com as atitudes da aluna na sala de aula.

Piaget (1994) ressalta que a justiça é uma espécie de condição ou lei de equilíbrio das 

relações sociais, que hoje estão precisando ser refeitas e muito mais Piaget (2003). A 

cooperação conduz a um conjunto de valores especiais tais como o da justiça baseada na 

igualdade e o da solidariedade orgânica.

Justiça na evocação da palavra da aluna é o castigo, não um castigo ruim, mas que faz 

o aluno [o acusado] refletir sobre suas atitudes e incorporar o espírito da cooperação. 

Freinet, C. (1896-1966) está sempre a lembrar que, a criança é um ser inteligente, 

portanto, capaz de assumir suas responsabilidades devendo ser tratada como tal, e não como

um animal irracional que precisa ser adestrado por meio de castigo; o castigo não constrói, 

porque gera revolta, decepção e até frustração que pode perdurar por toda a vida da criança. 

Assim sendo o diálogo, sobretudo na reunião cooperativa, é o melhor meio do qual se pode 

lançar mão para conduzir essas questões (DANTAS, 2001). 

O diário de campo da nossa pesquisa registra, no dia 05 de março de 2004, a primeira

Reunião Cooperativa que acompanhei.

Essa primeira reunião foi bastante tumultuada com os alunos conversando muito e a 

professora querendo falar e não conseguindo, até quando a mesma em tom forte pediu que 

todos cooperassem porque senão a reunião não terminaria no horário. Iniciando a reunião 

cooperativa a professora explica os objetivos da mesma para os alunos novos, mostrando o 
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livro de atas, destacando que toda vez que houvesse a reunião haveria um aluno ou aluna para 

redigir a ata com a assinatura de todos, ao final. Uma aluna leu todo conteúdo da ata para 

todos da sala de aula. 

A estrutura da reunião cooperativa demonstrou-se confusa porque quem coordenava a 

reunião era a própria professora, sendo que os alunos participavam quando solicitados. 

Ao longo do tempo pude perceber que a reunião cooperativa estava sendo 

sistematizada, havendo uma proposta de roteiro, mas ainda quem coordenava era a professora 

e os alunos participavam como coadjuvantes, nem por isso deixando de expor suas idéias. 

Faz-se por bem lembrar que na classe cooperativa os alunos têm a oportunidade da 

compreensão mútua, de saber respeitar e se fazer respeitado, de trocar experiências, de 

discutir seriamente, sabendo que o eles dizem é importante para o crescimento do grupo e de 

cada um individualmente (SANTOS, 1991). 

Para uma melhor compreensão da estrutura da reunião cooperativa na sala de aula 

observada passarei a tratar de cada momento:

1º momento – Avaliação da semana que termina e sugestões para os Planos de 

Trabalho da semana seguinte: 

Logo no início da reunião cooperativa a professora pede sugestões acerca de um tema

para a reunião começando uma agitação entre os alunos - todos falavam ao mesmo tempo e 

ninguém entendia nada.

A professora em um tom mais alto diz Vocês precisam cooperar, pois, o tema da 

reunião será o que irão apresentar no encontro com os pais.

Neste tempo, todos ficaram em silêncio e a professora retomava a coordenação 

pedindo que cada um avaliasse a semana que passou. Uma aluna avaliava o quanto foi 

importante o estudo sobre a água, de que gostou muito. Então a professora aproveitou e 

sugeriu que o tema da reunião cooperativa fosse A água de Natal. No livro de atas foi
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registrado que na próxima semana os alunos trabalhariam no projeto sobre a água e no 

encontro com os pais apresentariam os seus respectivos estudos sobre o projeto. 

Reunião Cooperativa 
Foto 15

Um outro aluno disse: “o gerente (M) não está cumprindo seu papel, toda vez que a 

professora sai da sala todos ficam conversando e (M) não faz nada”. Neste caso a professora 

pediu que o aluno explicasse porque não está dando conta de suas responsabilidades como

gerente, e ele respondeu “todos estão certos, eu preciso melhorar”.

O trabalho cooperativo bem fundamentado age nos valores e atitudes, construindo 
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convicções de solidariedade e justiça. É o que observei na sala de aula pesquisada, o 

sentimento de justiça é o que vigorava na turma, a cooperação influencia todos os aspectos da 

vida da classe. 

Pela cooperação é possível cada um viver suas diferenças em perfeita harmonia

consigo mesmo e com os outros. 

2º momento – Repartir as responsabilidades para a organização cooperativa da sala 

de aula: 

Como já foi exposto, na sala de aula a professora não era a única responsável pelo 

funcionamento da sala, mas compartilhava a gestão como os alunos e alunas. 

Toda semana a turma discutia o desempenho dos que estavam responsáveis por 

determinadas tarefas e definia as responsabilidades de cada um para a próxima semana.

Um aluno disse: “a sala está muito bagunçada, não estão arrumando os materiais nos 

lugares certos” a professora encarregou de pedir explicações ao responsável pela arrumação

dos materiais. Observei que a discussão foi aberta num clima harmônico, os alunos que 

fizeram a crítica e o que foi criticado resolveram argumentando cada um na sua hora e o caso 

foi resolvido sem maiores discussões. 

Objetivando definir responsabilidades quanto à arrumação, distribuição, 

acompanhamento, na 2ª série o quadro de responsabilidades trazia os seguintes itens: 

Arrumação da sala; Entrega do material coletivo; Gerente; Recados; Reunião Inicial. 

Freqüência; Biblioteca; Fichários. Ao lado de cada uma dessas tarefas, são colocados os 

nomes de dois ou três alunos, que terão de dar conta das mesmas. Pode-se ver na Foto 16 essa 

distribuição no quadro de responsabilidades: 

Para definir quem ficaria responsável pela tarefa a professora anunciava os itens para 

os alunos escolherem, quando havia mais de um escolhendo a mesma coisa abria-se para a 

votação e a turma escolhia qual seria o responsável por tal atividade. 
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Quadro de responsabilidades
Foto 16 

3º momento – Auto-hétero Avaliação:

Esse momento na classe é o mais demorado porque cada aluno, oralmente, fazia  auto-

avaliação do próprio desempenho. É um momento de reflexão, quando cada um diz o conceito 

que melhor expressa o desempenho nas aprendizagens e nas relações com os outros alunos. 

Quem achasse conveniente podia discordar do posicionamento de quem se auto-

avaliava, e no caso dos alunos quase todos falavam, expondo suas opiniões. Podiam ocorrer 

réplica e tréplicas, até que se chegava a um consenso, registrado no painel afixado na parede, 
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conforme uma legenda de cores semelhantes àqueles que Freinet (1978) utilizava ao propor o 

teste dos Invariantes Pedagógicos para os educadores. São as cores: 

Verde = ótimo

Amarelo = bom

Vermelho = precisa melhorar

Como já mencionei, o espírito de justiça na turma era bastante vigoroso e os alunos 

não deixavam passar nada que os incomodasse na relação da sala de aula. 

De novo esse momento foi marcado por várias interrupções, conversas, brincadeiras, 

discussões demoradas sobre determinado ponto, e a professora sempre com a mesma postura 

de pedir silêncio ou anunciando uma de suas frases: vocês são alunos freinetianos têm que

cooperar!

4º momento – Leitura e discussão do diário de turma:

O diário de turma na Escola Freinet não é feito em painel exposto na parede e sim

numa caixa de madeira com compartimentos, como se fosse uma urna, para que fossem

depositados os papéis referentes às categorias: Parabenizo, Critico e Sugiro. 

Na sala da pesquisa, quando chegava no momento da leitura do diário de turma já era 

hora de encerrar a reunião cooperativa, pois o tempo esgotara e os alunos necessitavam

preencher a agenda escolar e pegar a tarefa de casa. 

Nas reuniões que presenciei não vi esse momento da leitura dos papéis. A solução para 

que haja o momento do critico, parabenizo e sugiro foi que os alunos falassem no momento

do balanço das atividades, ou na Reunião Inicial ou em qualquer momento que achassem

necessário.

Não é por demais lembrar que a organização da Reunião Cooperativa na sala 

observada é coordenada pela professora que escolhe um redator para redigir as decisões no 

livro de atas e os alunos participam sempre que sentem vontade ou quando solicitados. 
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Segundo vários autores que escreveram sobre a Reunião Cooperativa, durante a sua 

preparação há designação de funções para o bom andamento da mesma, funções que são 

distribuídas [através do voto] pelos alunos como, por exemplo, o gerente, secretário, vice-

secretário. Na sala pesquisada essas funções não existem precedendo a organização da reunião 

cooperativa conforme já mencionei.

Ressalto que a Reunião Cooperativa organiza aprendizagens sociais, cognitivas e 

sócio-políticos, assim como gera relações recíprocas entre os alunos, professores, funcionários 

e pais, favorecendo a construção de diversos saberes, tais como: saber dizer, saber viver em

grupo, entre outros. 

Instalava-se na sala de aula, um ambiente de diálogo, onde, através da palavra, se 

negociava e se tiravam encaminhamentos favorecedores da convivência cooperativa, dado que 

a Reunião Cooperativa “é somente um aspecto menor de cooperação que se deve estender a 

toda a vida da aula, sobretudo ao aspecto social e moral da organização” (FREINET, E. 1978, 

p. 200). 

4.2.2 Estratégias cooperativas 

Até aqui refleti nas análises de como a sala de aula pesquisada pode ser organizada 

cooperativamente com a participação da professora e alunos. 

Deste item, até o final do capítulo, reunirei as estratégias cooperativas utilizadas na 

sala de aula pela professora para concretizar o princípio da cooperação com os alunos. Vale 

lembrar que algumas estratégias já foram mencionadas no item anterior. 

Quando a professora foi perguntada sobre quais estratégias cooperativas utilizava para 
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evidenciar a cooperação na sala de aula obtive a seguinte resposta: 

Sempre concretizando, mostrando que é preciso que um coopere para que o 
outro adquira aprendizagem, conhecimento, para que haja respeito entre os
outros, respeito mútuo.

Na resposta da professora não ficou claro quais as estratégias que a mesma usava na 

sua prática. Ela apenas evidenciou que é importante que o aluno tenha a consciência de ajudar 

o colega quando necessário. 

Para melhor explicar o uso das estratégias cooperativas na sala de aula, descrevi 

algumas técnicas que observei durante o desenvolvimento da pesquisa. 

A Correspondência Escolar surgiu depois que a professora fez seu planejamento e 

recebeu comunicado da coordenação de que os alunos da 2ª série da Escola Reis Magos 

gostariam de trocar informações com os alunos da Escola Freinet. 

Assim ocorreu, a professora explicava o que seria a correspondência escolar e propôs 

que cada um escrevesse sobre sua pessoa neste primeiro contato. 

A professora distribuiu papel ofício para todos e pediu que cada um produzisse um

texto sobre quem você é e ilustrasse. 

Os alunos ficaram entusiasmados com essa nova atividade e iniciaram os trabalhos 

com comentários agradáveis a respeito dessa prática. “Eu sempre escrevo para minha avó que 

mora em São Paulo” um aluno comentou com seu colega do lado. 

Na fala do aluno está explícito como é importante este ato de comunicação porque a 

prática da correspondência escolar dá oportunidade ao aluno de se comunicar com os colegas, 

não só da escola, mas também de outras escolas, de outras cidades e mesmo de outros países. 

Assim sendo, é importante que o aluno aprenda a dividir as suas criações, os seus 

projetos e as suas realizações com outras pessoas e que saiba que pode receber em retorno 
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tudo aquilo que ela ofereceu, num clima de amizade e confiança. 

Um aluno conversa com o outro “Eu vou fazer um desenho da hora, será que ele vai 

gostar? [...] quem será que vai ler”. Nos estudos de Elias (1997, p.67) sobre a proposta de 

Freinet, C. (1896-1966), destaca: “Na Pedagogia Freinet a correspondência é o elemento

essencial para estimular o equilíbrio, a comunicação, a expressão, a afetividade, a pesquisa, os 

conhecimentos, fonte permanente da realização individual e coletiva”. É o que encontramos

na fala do aluno, que está entusiasmado em comunicar-se com uma criança que nunca viu, e 

quer desenhar um desenho da hora.

Correspondência de um aluno 
Figura 3 
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Concluídos todos os textos a professora colocou todos em um envelope grande e 

entregou para a coordenação para enviar para a Escola Reis Magos. 

Passam alguns dias. Estranhamente os alunos não tiveram respostas para as 

correspondências enviadas e nenhuma satisfação foi dada pela coordenação, a qual, no meu

entendimento (e por falta de percepção da equipe quanto à riqueza da experiência em se 

praticar a correspondência escolar), não investiu, deixando de lado essa importante técnica 

freinetiana.

Síntese Integradora 

Neste quarto capítulo, propus-me relatar meus primeiros olhares sobre a experiência 

de ser pesquisadora na Escola Freinet, assim bem como aprofundar o olhar reflexivo, através 

das análises, sobre as ações vivenciadas na sala de aula sobre o princípio da Cooperação. 

No seu todo, desde a introdução, este trabalho procurou discorrer sobre a construção 

do princípio cooperativo, baseado na Pedagogia Freinet. Para que esse objeto tomasse corpo, 

recorri aos dados empíricos e teóricos. 

No capítulo das considerações finais, discorrerei sobre em que medida as questões de 

estudo foram atendidas e as perspectivas que poderão ser vislumbradas a partir deste trabalho. 
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Nesses dois anos de trabalho, dediquei-me, na sua primeira metade, em articular as 

ações no campo de pesquisa e nos momentos de formação vivenciados na Universidade. O 

tempo restante dediquei as reflexões, ao aprofundamento dos estudos, ao trabalho de 

sistematização das análises dos dados, enfim, à elaboração da dissertação, no formato que 

consegui atingir. 

Partindo do pressuposto que Freinet, C. (1896-1966) criou uma escola popular 

centrada nos interesses do educando quero fazer uma exploração da presença, ou não, de 

aspectos da cooperação em uma escola que tem como proposta a Pedagogia Freinet visando 

compreender as conseqüências práticas exercidas pela professora nessa perspectiva. 

A Pedagogia Freinet é um projeto de educação popular, sendo difícil praticá-la por 

obrigação ou quando não se tem como objetivo formar Homens democratas.

É importante ressaltar que o fato de ter realizado a pesquisa num campo específico, 

não quer dizer que deixei de refletir sobre conhecimentos possíveis de serem parâmetro para 

outros contextos. O próprio Freinet, C. (1899-1966) dizia que o educador deve ter a 

sensibilidade de atualizar sua prática e isso, aliás, é o que faz com que ele ainda seja muito

atual.

Gostaria de ressaltar pontos fundamentais das respostas possíveis às questões 

impulsionadoras desse estudo, muito embora elas não tenham deixado de estar presentes em

nenhum momento do percurso. Recapitulando as questões: 

Como a cooperação contribui para vivência dos alunos? De que maneira esse princípio se 

concretiza no cotidiano da sala de aula?

Pode o princípio cooperativo agir como alternativa favorecedora na organização da sala de 

aula e das relações entre alunos?

Procurei, ao longo do trabalho, estar respondendo as questões acima, ciente de que fiz 
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um recorte do real e que não é possível, num único estudo, dar conta da completude de uma

situação, devido principalmente ao tempo e aos recursos exíguos. 

Busquei explicitar durante o percorrer desse trabalho a relevância da construção do 

princípio cooperativo através do perfil traçado da Pedagogia Freinet até o momento; inferi-se 

que não se trata de uma proposta para a transformação da sociedade, via escola. Contudo, 

trata-se de uma pedagogia da reforma no âmbito da escola. 

Essas transformações das relações, no contexto escolar, implicam na ação de uma

nova visão de educação pelo professor, visão esta que ultrapassa o âmbito restrito da escola. 

Como diz Freinet, C. (1996b) “a educação não é fórmula de escola, sim uma obra de vida”. 

Dessa forma, a professora quando perguntada sobre como avalia o desdobramento do 

trabalho cooperativo desenvolvido em sala de aula na vivência cotidiana dos alunos da Escola 

Freinet, responde: 

Eu avalio muito bom, no geral estão muitos bem, vez por outra eles dão
depoimentos, organizam para elaborar brincadeiras, ajudar o colega em
dificuldades financeiras, dificilmente brigam. Então, é um sinal que a
pedagogia Freinet está fluindo, fazendo sentido na vida deles [...] eles têm a 
facilidade de pedir desculpas e quando não gostam de algo vão e colocam os 
‘críticos’. Você viu que na Reunião Cooperativa eles falam abertamente, isso 
é a Pedagogia Freinet fazendo sentido na vida deles. Eles estão aprendendo no
dia-a-dia, convivendo muito bem.

As palavras da professora são convenientes na sua prática de sala de aula. Como já foi 

mencionado, a professora apenas tem um ano de experiência com a Pedagogia Freinet, mas

demonstra mudança na sua prática pedagógica apesar de estar na fase de construção do 

princípio cooperativo, assim como seus alunos. Ela conseguiu interagir com os alunos, 

levando-os a reflexão de seus atos, contribuindo para formação da cidadania fazendo com que 

eles cresçam como seres autônomos e cooperantes. 
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A vivência da Pedagogia Freinet, como prática pedagógica cotidiana no espaço 

escolar, permitiu experimentar, paradoxalmente, dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem.

Nessa dialética, concorrem as limitações que perpassam a formação do professor, 

entretanto, o professor freinetiano não se forma da noite para o dia apenas com a leitura das 

obras freinetianas e/ou com autores que escreveram sobre Freinet, C. (1896-1966) não 

obstante elas sejam de suma necessidade no fornecimento do alicerce para o desenvolvimento

consciente da proposta pedagógica. 

Na verdade, é a prática dos princípios e técnicas que vai construindo esse professor 

reflexivo no dia-a-dia, fazendo-se necessário lembrar a grande interligação entre ambos

[princípios e técnicas] para que o professor não se aproprie apenas das técnicas e 

descentralize, dessa forma, a proposta. 

Sendo assim, a professora demonstrou segurança quando perguntada a respeito do seu 

papel como mediadora das ações cooperativas na formação de seus alunos e como ela se auto-

avaliava, afirmando:

Um ano que estou trabalhando com a proposta freinetiana, acho que estou 
indo bem, procuro sempre ler, aprender. Quem já está muito tempo na
Pedagogia Freinet eu procuro ouvir, pedir sugestões. Estou sempre
aprendendo e procuro fazer realmente desenvolver as técnicas como elas são. 
O que estou fazendo na sala de aula acredito que está fazendo efeito positivo. 

A ressalva acima feita pela professora durante a entrevista deve-se ao fato que, 

enquanto educadora nos seus quinze anos de profissão nas escolas públicas estaduais e do 

município a mesma adotou teorias e/ou propostas de forma intuitiva, e agora ela compreende

que está ligada a uma proposta pedagógica com perspectivas democrática de formação
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integrada à participação. 

No que se refere a prática dos princípios e técnicas da Pedagogia Freinet, convém

reforçar que as dificuldades encontradas se devem às lacunas que lhe foram legadas pelo 

caráter autoritário presente na sua formação acadêmica e profissional. Não por isso a 

professora entrega os pontos ao tradicionalismo. Nas observações em sala de aula, nas 

conversas informais comprovei que a professora não traduz uma proposta pedagógica 

diretiva, ou amarrada em métodos rígidos e sim procura, através dos princípios freinetianos 

nortear sua prática pedagógica, orientando os alunos para uma formação crítica. 

Deste modo, posso fazer referência a segunda questão norteadora do trabalho: Pode o 

princípio cooperativo agir como alternativa favorecedora na organização da sala de aula e das 

relações entre alunos?

Acredito, pelas observações e análises dos dados, que o exercício da cooperação leva 

ao processo de reorganização do espaço escolar e do trabalho pedagógico. 

Sendo a sala de aula freinetiana um espaço cooperativo, é evidente tornar-se inerente 

os processos de articulação entre os interesses individuais e coletivos. 

Deste modo, como foi visto com Jares (2002) é relevante para organização da sala de 

aula a professora compartilhar o poder com os alunos, negociar significados para um

relacionamento recíproco de ensino-aprendizagem.

O espaço cooperativo pressupõe a existência de regras claras, observadas pelos que as 

elaboram, como as regras de vida construídas conforme a necessidade da sala de aula. “A 

nova vida da escola supõe a cooperação escolar, quer dizer, a gestão da vida e do trabalho 

escolar pelos utentes, incluindo o educador”.(FREINET, E. 1978, p. 199). 

Deste modo, para o aperfeiçoamento da gestão cooperativa em sala de aula é 

importante que haja o diálogo que conduz ao consenso (Jares, 2002) e o interacionismo assim

como defendem Vygotsky (1988) e Habermas (1993, p. 105).”[...] quando os indivíduos e os 



A construção do princípio da cooperação na Pedagogia Freinet: uma prática em sala de aula do ensino fundamental.

grupos querem cooperar entre si, isto é, viver pacificamente com o mínimo de força, são 

obrigados agir comunicativamente”.

Por fim, reitero a relevância deste trabalho, que, na sua completude, apresenta uma

proposta educacional centrada nos princípios freinetianos, tendo como essência a cooperação, 

abrangendo as dimensões teóricas e práticas, cujas reflexões estão presentes no dia-a-dia da 

sala de aula. 

Não é por demais ressaltar a abertura dada pela Escola Freinet/COOPERN para a 

realização de mais um estudo sobre a Pedagogia Freinet. Sou grata pela receptividade dos que 

fazem essa instituição, principalmente a professora Deuna e sua  maravilhosa turma que se 

propuseram a participar dessa pesquisa. 

Concluo com as palavras de Freinet, C. (1896-1966) que traduzem todo o meu

trabalho dissertativo, e que ficam expostos na parede da Escola Freinet. 

Ninguém avança sozinho em sua aprendizagem. 
A cooperação é fundamental. 
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Célestin Freinet (1986-1966) 

ALCOBÉ, El MCEP I la Pau. Perspectiva Escolar, [S.l.],n.71, p. 45-47, 1983. 

ALFERIERI. El oficio de maestro. Avance, Barcelona, 1975. 

Os livros não mudam o mundo.

Quem muda o mundo são as pessoas.

Os livros apenas mudam as pessoas.

(PAULO LEMINSKY)
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