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Sabe-se que Célestin Freinet trocou correspondência com o pedagogo 
português Álvaro Viana de Lemos, nos anos 30 e que este terá 
introduzido na Escola Normal de Coimbra algumas técnicas Freinet. 
No princípio dos anos 60, começam a ter lugar as primeiras reuniões 
pedagógicas inspiradas no movimento pedagógico criado por Freinet. 
Entre os pedagogos portugueses, dessa altura, responsáveis pela 
divulgação de Freinet contam-se Maria Amália Borges, Isabel Pereira 
e Rosalina Gomes de Almeida que tentaram aplicar as técnicas 
Freinet no ensino de crianças com deficiências visuais. Sérgio Niza, a 
partir de meados da década de 60,  será um dos seus principais 
divulgadores em Portugal, com a criação da associação pedagógica 
“Movimento da Escola Moderna”. Nos anos 70, o Movimento da Escola 
Moderna começa a realizar congressos periódicos e a publicar 
boletins, revistas e relatórios que irão conhecer uma grande 
popularidade em círculos do professorado do ensino primário no 
Centro e no Sul do País. A experiência pedagógica conduzida pelos 
professores da escola de A-da-Beja, nos arredores de Lisboa, 
constitui um referencial pedagógico importante para a implantação do 
Movimento da Escola Moderna em Portugal. Embora o Movimento da 
Escola Moderna, em Portugal, se tenha inspirado bastante em Freinet 
e continue a adoptar algumas das suas técnicas pedagógicas, a 
verdade é que se tem vindo a distanciar do Mestre, incorporando 
outras influências de que a mais notória é o pensamento pedagógico 
de Liev Vygotski. 
 Central na pedagogia de Freinet é a defesa da espontaneidade 
infantil, por oposição à abstracção da cultura escolar burguesa e do 
magistercentrismo da escola tradicional. Freinet nutria profunda 
admiração pela sabedoria natural das crianças do campo que 
chegavam à escola carregadas de pequenos insectos, flores e animais 
do bosque. As saídas ao ar livre e os passeios pelo campo para 
recolha de espécies animais e vegetais eram os pretextos ideais para 
a construção do texto livre e do desenho livre, numa aposta sempre 
renovada na expressão livre da criança. Esta aposta na criatividade e 
na espontaneidade da criança, este acreditar no potencial pedagógico 
da expressão livre, leva Freinet a afirmar que a criança não é um 
saco que se encha, mas uma pilha generosamente carregada, cheia 
de vitalidade e harmonia. 
 O texto livre surgia naturalmente a partir das impressões de 
cada um, após um passeio pelo campo, uma visita a uma quinta ou a 
observação dos animais e dos insectos que cada um trazia para a 
escola. O texto livre era, antes de mais, a recusa do intelectualismo, 
do academismo e do excesso de racionalismo que imperavam na 
escola tradicional. Daí, a substituição dos manuais escolares pelas 
próprias produções das crianças, os célebres Livros da Vida, 



escritos, desenhados e organizados pelas crianças. O anti-
intelectualismo de Freinet e a sua recusa de uma ciência e uma 
pedagogia desligadas da vida são bem expressos nos textos que 
Freinet reuniu com o título de Os Ditos de Mateus. 
 Os textos livres eram copiados, lidos, enviados aos 
correspondentes de outras escolas, arquivados nos Livros da Vida e 
publicados no Jornal Escolar. Ao princípio todo este processo era 
feito à mão. Por sorte, Freinet conseguiu arranjar um pequena 
imprensa pertencente a um modesto artesão. Depois de a adquirir, 
introduz a imprensa na sala de aula e dá início ao texto impresso. 
Estava criada uma técnica nova que iria revolucionar os métodos de 
aprendizagem da leitura e da escrita. Freinet chamar-lhes-ia de 
métodos globais e naturais. Primeiro, a criança produz um texto com 
sentido, uma descrição ou uma narrativa com utilidade social, depois 
o texto é lido aos outros, da leitura colectiva surge o aperfeiçoamento 
do texto e, de seguida, o texto manuscrito passa a texto impresso 
graças à imprensa escolar. 
 A imprensa escolar assume-se, na pedagogia Freinet, como o 
principal utensílio pedagógico e o mais importante meio de ensino. 
Referindo-se às vantagens da nova técnica, Freinet apresenta uma 
lista de oito vantagens: agilidade manual e coordenação harmoniosa 
de gestos; acabamento mais perfeito do trabalho; exercício 
progressivo da memória visual; aprendizagem natural, sem esforço, 
da leitura e da escrita; sentido permanente da construção de frases 
correctas; aprendizagem da ortografia por globalização e análise das 
palavras e das frases simultaneamente; sentido de responsabilidade 
pessoal e colectiva; clima novo de uma comunidade fraterna e 
dinâmica. 
 Depois da impressão, o repositório natural das produções das 
crianças era o Livro da Vida, no qual as produções eram reunidas 
num volume com uma capa cartonada. Os Livros da Vida continham 
documentação, produzida pelas crianças, sobre a natureza, a 
comunidade local, a sociedade e a história. Esse repositório de 
informações era utilizado pedagogicamente como recurso de 
aprendizagem.  
 A correspondência interescolar é bem conhecida dos 
professores ligados ao movimento da escola moderna. Célestin 
Freinet, partindo do texto livre, relacionou os seus alunos com 
crianças de outras regiões de França, tornando particularmente 
agradável a aprendizagem da leitura, geografia, ciências e história, 
através do intercâmbio de cartas, jornais, revistas e presentes. As 
mais recentes inovações tecnológicas, no domínio dos computadores 
e das telecomunicações, permitem com o recurso à Internet e ao 
correio electrónico ampliar as potencialidades da correspondência 
interescolar. 
  
 


