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Resumo: 

O presente artigo destina-se a discutir os resultados alcançados em pesquisa 
de Mestrado da autora. Este trabalho iniciou-se pela comoção diante de 

duas constatações: a antecipação da escolaridade observada nas práticas 
educativas em escolas de educação infantil e a percepção da necessidade de 
elementos mediadores entre a teoria e a prática que concretizassem as 

diretrizes apontadas pela Teoria Histórico-Cultural fundamentada pelas 
concepções de Vigotski e colaboradores. A partir do conhecimento de 

algumas técnicas elaboradas por Célestin Freinet, foi possível perceber 
relações entre os ideários da Pedagogia Freinet e a Teoria Histórico-Cultural. 

Assim, realizou-se um estudo bibliográfico sob categorias centrais que 
permitiram estabelecer tais relações entre a teoria desenvolvida por Vygotsky 
e seus colaboradores e a prática desenvolvida por Freinet na perspectiva de 

contribuir para uma pedagogia da infância preocupada com as máximas 
possibilidades de desenvolvimento humano. Sob o objetivo de compreender, 

organizar e apresentar as possíveis aproximações entre as ideias defendidas 
nesses dois ideários quanto á apropriação da linguagem escrita pelas 

crianças, espera-se contribuir para uma prática que supere o espontaneísmo 
e, ao mesmo tempo, não atropele o direito da criança à infância, mas seja 
um processo natural como defendia Vygotsky e como anuncia Freinet – 

natural não no sentido de ser inato ao desenvolvimento infantil, mas que 
responda às necessidades de expressão da criança.  

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Pedagogia Freinet; Linguagem 
escrita. Área de conhecimento: Humanas. 

 
 
1.Introdução 

 
Como pesquisadora das práticas de educação infantil (RIBEIRO, 1999; 

2004) e na própria prática docente, percebo a instalação de um processo 
sistemático de antecipação da escolaridade na educação das crianças, 

especialmente, entre os três a cinco anos. As salas de educação infantil estão 
marcadas pela aquisição precoce da técnica de escrita e pelo sacrifício do 
direito à infância e à brincadeira. A situação das salas de educação infantil 

repletas de tarefas criadas especificamente para ensinar as crianças a ler e a 
escrever levou-me a refletir sobre o sentido desse trabalho. Ensina-se à 

criança o mecanismo de traçar e juntar letras e sílabas em detrimento de 
atividades de conhecimento, interpretação e de expressão do mundo que se 
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abre cada vez mais para elas na idade pré-escolar (LEONTIEV, 1998). Sob o 

manto do discurso da qualidade e do avanço tecnológico, as práticas de 
educação infantil camuflam o tecnicismo e a mecanização das práticas 

tradicionais de silabação. Estas práticas não se apóiam mais num texto 
cartilhado – abominado no nível do discurso –, no entanto, baseiam-se nos 
mesmos princípios de estudo das letras e das famílias silábicas apresentados 

pelas cartilhas (MORTATTI, 2000). 
Essas inquietações sentidas pela prática docente, somadas à 

apropriação teórica derivada do Grupo de Pesquisa Implicações Pedagógicas 
da Teoria Histórico-Cultural e do Grupo de Estudos de Educação Infantil da 

FFC/Unesp/Marília, originaram este estudo. 
A Teoria Histórico-Cultural aponta um conjunto de diretrizes para a 

organização do trabalho pedagógico. No entanto, para que essas diretrizes se 
tornem práticas – e não parem no nível do discurso que apenas anuncia e 
não realiza – são necessários procedimentos mediadores que as concretizem. 

Estes procedimentos não foram apresentados diretamente por Vygotsky e 
seus colaboradores. A busca por esses procedimentos fundamenta este 

estudo. 
Conhecendo algumas técnicas da Pedagogia Freinet, percebi possíveis 

aproximações entre as implicações pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural 
e as práticas das técnicas desenvolvidas por Célestin Freinet. A partir daí 
considerei a hipótese de que tais técnicas poderiam efetivar a procurada 

mediação entre teoria e prática a partir das implicações pedagógicas da 
Teoria Histórico-Cultural. 

Nesta perspectiva, este estudo tem o objetivo de apontar algumas 
possíveis relações entre a Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia Freinet, 

especificamente quanto à apropriação da linguagem escrita pela criança. 
Neste estudo busco, também, contribuir para superar tanto as apropriações 
aligeiradas da Teoria Histórico-Cultural, que fazem com que o trabalho 

desenvolvido por Vygotsky e seus colaboradores venha se tornando 
conhecido antes de ser lido – como denuncia Duarte (1996) –, quanto da 

Pedagogia Freinet reduzida à organização do espaço escolar em “cantos” que 
não mudam a essência da vida escolar autoritária e improdutiva. Para isso 

busco, por um lado, explicitar as implicações da Teoria Histórico-Cultural de 
forma a olhar as práticas Freinet a partir de um substrato teórico que pode 
ampliar sua compreensão. Por outro lado, procuro entender as técnicas 

Freinet não como práticas isoladas, mas no conjunto das diretrizes que as 
idealizaram e concretizaram. 

Considerando a especificidade do texto aqui apresentado, subdividirei-
o, num primeiro momento, em duas categorias: o conceito de 

homem/criança e o conceito de atividade/trabalho. Posteriormente, num 
segundo momento, discutirei a aquisicão da linguagem escrita sob a ótica 
das possíveis relações que podem ser estabelecidas entre a Teoria Histórico-

Cultural e a Pedagogia Freinet, considerando essa aquisição como um 
instrumento cultural complexo que permite a expressão e a comunicação 

humanas. 
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2. Os conceitos de homem e atividade 
 

O conceito de homem que permeia os dois ideários – ainda que 
expresso por Freinet de forma que pode ser considerada ingênua e com um 
viés naturalizante frente às concepções expressamente materialistas 

explicitadas pela Teoria Histórico-Cultural – tem em comum a compreensão 
do homem condicionada não apenas por aquilo que ele é, mas por “um devir” 

que enfatiza as possibilidades do vir-a-ser humano, sua universalidade 
(FREINET, 1998, p. 19, grifos do autor). Uma visão de homem como ser em 

construção por sua própria atividade no seio da cultura que carrega e 
fundamenta um conceito de criança como capaz, desde pequenininha, de 
estabelecer relações com o mundo que a rodeia e que é por ela percebido de 

forma cada vez mais humanizada, num processo em que vai se tornando 
aquilo que ainda não é mas pode vir-a-ser: o ser humano em suas máximas 

possibilidades.  
A principal tese da Teoria Histórico-Cultural é originária da concepção 

da materialidade dos processos psíquicos elaborada, pela primeira vez, por 
Karl Marx (cf. LEONTIEV, 1978b) e explicita que o homem não nasce 
humano, mas se torna humano pela apropriação da cultura acumulada 

histórica e socialmente pelas gerações precedentes. Ou seja, ao nascer, a 
criança não traz consigo as habilidades, capacidades e aptidões humanas – 

pensamento, linguagem, inteligência, personalidade. Estas qualidades 
humanas são externas a ela e serão formadas pela atividade que ela realiza 

em seu convívio com a cultura e com as pessoas1. Para Freinet esse processo 
de humanização é caracterizado pela ênfase no papel do tateio experimental 
– por meio do qual a criança forma sua inteligência e sua personalidade – e 

no papel do educador como parceiro mais experiente – que medeia para a 
criança o contato com o mundo cada vez mais amplo da cultura acumulada. 

Ou seja, também para Freinet, esse processo não existe a priori na criança, 
nem é biologicamente dado, mas é condicionado por sua atividade social no 

mundo que a rodeia.  
Para a Pedagogia Freinet, o tateio experimental é a principal fonte da 

aprendizagem, a medida que corresponde à necessidade da criança 

 

...para manipular, observar, relacionar, emitir hipóteses, verificá-las, 
aplicar leis e códigos, compreender informações cada vez mais 

complexas. É uma atitude particular que deve ser desenvolvida 

pouco a pouco, assim, os conhecimentos vão sendo adquiridos pela 
criança... (SAMPAIO, 1994, p. 217). 

 

O tateio experimental estabelece, na educação, a possibilidade da 
criança ser ativa diante do conhecimento e envolve a percepção de um 

aspecto do processo de conhecimento que a escola, de um modo geral, 
parece desconsiderar: o caminho que a criança percorre a partir do 
conhecido em direção ao desconhecido, defendido por Poddiákov (1987) 

como processo de aquisição autônoma de novos conhecimentos e novos 
dados sobre objetos e fenômenos circundantes que permitem o 

                                                 
1
 Esta concepção de que as habilidades, capacidades e aptidões humanas se formam no processo 

social de apropriação da cultura, vem sendo corroborada hoje pelos estudos das Neurociências.  
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aperfeiçoamento autônomo dos procedimentos da atividade prática e 

cognoscitiva. 
Nesse sentido, o processo de conhecimento caracteriza-se como 

essencialmente ativo: para a Teoria Histórico-Cultural, está ligado à 
atividade exercida pela criança, e para a Pedagogia Freinet no conceito de 
trabalho. Um trabalho diferente daquele que conhecemos na sociedade 

alienada, um fazer com sentido e objetivo, que satisfaça a necessidade de 
expressão e comunicação da criança; não o trabalho maçante que obriga a 

criança a sua execução, mas, nas palavras de Mello (1992, p. 77), 
 

Um trabalho à medida das possibilidades e necessidades da criança, 

que dê sentido e objetivo às aquisições e motive as criações, que 
proporcione autonomia na realização, promovendo autorealização e a 

aprovação do grupo. Um trabalho que envolva física, afetiva e 

cognitivamente o aluno, favorecendo enriquecimento moral, 
intelectual e material do indivíduo. 

 

Este conceito de trabalho relaciona-se ao que a Teoria Histórico-
Cultural chama atividade. Caracteriza-se como processo de apropriação da 

cultura humana pela criança por meio do fazer motivado por seu resultado 
(LEONTIEV, 1998). Esses dois conceitos – trabalho/atividade – têm a mesma 
fonte de fundamentação: o marxismo. Sob essa ótica, o trabalho – atividade 

vital humana – é o elemento por meio do qual o homem transforma a 
natureza e forma-se a si mesmo.  

Da mesma forma que na Teoria Histórico-Cultural – que considera 
atividade como aquilo que a criança realiza motivada pelo objetivo (resultado) 

de seu fazer –, a concepção de trabalho de Freinet caracteriza-se como o 
fazer motivado pelo objetivo para a satisfação das necessidades, do desejo de 
conhecimento da criança. Conforme Mello (1992, p. 85), “para Freinet, a 

aprendizagem significativa tem relação íntima com o sentimento, a 
afetividade, a vivência do aluno”. Isso permite dizer que a aprendizagem 

acontece quando responde, como diz Vygotsky (1995), a uma necessidade da 
criança que aprende. Nessa situação, o aprendizado tem para a criança um 

sentido e um significado que a motivam e, por isso, a envolve 
emocionalmente no processo. Como afirma Leontiev (1998, p. 68), um traço 
psicológico importante da atividade,  

 

[...] é que um tipo especial de experiências psíquicas – emoções e 
sentimentos – está especialmente ligado a ela. Estas experiências não 

dependem de processos separados, particulares, mas são governadas 

pelo objeto, direção e resultado da atividade da qual fazem parte. 
 

Ligados a esse conceito atividade/trabalho, destaca-se o papel do 
educador. Para a Teoria Histórico-Cultural, o educador deve conhecer as 

crianças com o objetivo de considerar suas necessidades e motivos de 
conhecimento para orientar a proposição de atividades, ao mesmo tempo que 

criar novos motivos nas crianças a partir de atividades que, por sua função 
social ou por sua forma, possam se tornar significativas para elas. Ou seja, o 

papel do educador é intencionalizar o bom ensino que se adianta ao 
desenvolvimento (VIGOTSKII, 1998, p. 114), atuando na zona de 
desenvolvimento potencial da criança. Ao fazer o trabalho pedagógico incidir 

na zona de desenvolvimento potencial, desafia-se a criança para atividades 
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que ela ainda não realiza de forma independe mas consegue fazer com ajuda 

de outro – adulto ou pares.  
Nesse sentido, encontramos nas diretrizes da Pedagogia Freinet três 

procedimentos que podem mediar as implicações da Teoria Histórico-
Cultural: primeiro, a atitude de escuta em relação às crianças, deixando que 
expressem suas necessidades e seus desejos de conhecimento, que acontece 

na roda inicial diária; em segundo lugar, a oportunidade de participação no 
planejamento das atividades, aberta às crianças também na roda inicial e 

nos processos de avaliação das atividades realizadas que acontecem nas 
discussões na roda final e nos momentos de registro no livro da vida e no 

jornal mural; por fim, o envolvimento da escola com as necessidades e os 
interesses das crianças é contemplado por meio da aula-passeio, 
instrumento de conhecimento da comunidade e de suas necessidades 

sociais. 
Assim, o espaço escolar deve ser legível, diversificado e acessível para 

propiciar à criança situações diferentes de acesso à cultura. Para a Teoria 
Histórico-Cultural, a ação intencional do educador se manifesta nesta 

organização do espaço (VYGOTSKI, 1995; MUKHINA, 1996; LEONTIEV, 
1998). Para Freinet, é um pressuposto para a liberdade da criança em 
relação à dependência do adulto e uma maneira de garantir que a criança 

trabalhe com autonomia individual ou em grupo. Essa organização do 
espaço é condição necessária para a concretização das técnicas freinet. A 

sala de atividades e a escola são organizadas em cantos ou ateliês para que 
as próprias crianças realizem escolhas, planejem suas atividades e atuem 

motivadas pelo uso dos materiais, pelas técnicas e pela auto-organização em 
grupos, o que promove o planejamento individual e coletivo, o respeito às 
regras da vida em grupo, a autonomia do fazer sozinho ou em grupo e a 

solicitação de ajuda quando necessário (FREINET, 1979). 
Nesse processo de apropriação da cultura é elemento central a 

comunicação. Segundo Leontiev (1978a, p. 273), 
 

A comunicação, quer esta se efectue sob a sua forma exterior, inicial, 

de actividade em comum, quer sob a forma de comunicação verbal 
ou mesmo apenas mental, é a condição necessária e específica do 

desenvolvimento do homem na sociedade. 

 

Para Freinet, essa comunicação constitui uma necessidade vital da 

criança. É essa compreensão que justifica e valoriza a livre expressão como 
princípio vertebrador na estruturação de suas técnicas de ensino (FREINET, 

1979). A comunicação, nesses dois ideários, é uma forma privilegiada da 
objetivação humana. 

 

 
3. A Linguagem Escrita 

 
Diante desses pressupostos, observamos que é em relação à aquisição 

da escrita que as diretrizes pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural 
parecem melhor encontrar as técnicas desenvolvidas por Freinet.  

Já no início do século XX, Vygotsky criticava as formas de alfabetização 
que focalizavam apenas o aspecto técnico (letras e sílabas com textos 
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prontos e sem sentido) esquecendo-se da função social da escrita. Em 

diversas passagens, aponta essa crítica, que pode ser considerada atual nos 
dias atuais. “[...] ensinamos as crianças a traçar as letras, mas não 

ensinamos a linguagem escrita” (VYGOTSKI, 1995, p. 183). E dizia, à guisa 
de diretrizes: 

 

[...] da mesma forma que a linguagem oral é apropriada pela criança 

naturalmente, pela necessidade de se comunicar com os outros que é 
criada nela por sua vivência social numa sociedade que fala, a 

escrita precisa se fazer uma necessidade natural da criança numa 

sociedade que lê e escreve (VYGOTSKI, 1995, p. 202). 

 

Portanto, a escrita deve ser aprendida não como um ato motor mas 

como uma atividade cultural complexa de modo que responda a uma 
necessidade que as crianças tenham de ler e escrever. Em outras palavras, a 

atividade de escrita precisa fazer sentido para as crianças. 
Em breves palavras, Vygotsky conclamava os educadores: “ensinemos 

à criança a linguagem escrita e não as letras” (VYGOTSKI, 1995, p. 203). 

Além de considerar que ao chegar à escola, a criança já tem acumulada uma 
pré-história da escrita que começa no gesto indicador do bebê – ao qual o 

adulto atribui e ensina um significado – e passa pelo desenho antes de 
chegar à apropariação como forma de linguagem (VYGOTSKI, 1995; LURIA, 

1998). 
As críticas de Freinet alinham-se às de Vygotsky e suas técnicas às 

diretrizes apontadas por ele para nortear procedimentos de aquisição da 

escrita. Contrariando a metodologia tradicional, Freinet inicia o trabalho com 
esta linguagem pela expressão escrita dos relatos feitos pelas crianças a 

partir das experiências significativas que vivem. Dessa forma, Freinet ensina 
às suas crianças que escrever é desenhar ideias, sentimentos, informações. 

Com este método, denominado por Freinet (1977) como Natural de 
aprendizagem da escrita, defende a passagem de uma forma de linguagem a 
outra – do desenho para a linguagem oral e escrita – e a convivência e 

utilização de diferentes linguagens pela criança ao longo do ensino 
fundamental, preservando e cultivando sempre e essencialmente o desejo de 

expressão e de comunicação – para Freinet, necessidades vitais da criança. 
Seja pela correspondência interescolar, seja com o jornal da turma, de 

parede, os álbuns, os planos de trabalho, o livro da vida, os textos das 
crianças na Pedagogia Freinet têm sempre um destinatário, uma 
funcionalidade, manifestam um desejo de expressão. Nas palavras de 

Célestin Freinet (apud FREINET, 1978, p. 60, grifos do autor), “quanto à 
qualidade dos textos, e sobretudo do trabalho, essa é e será incomparável, 

porque os nossos impressos foram vividos e sentidos, logo, completamente 
compreendidos”. 

A prática pedagógica das técnicas de ensino desenvolvidas por Freinet, 
realiza com as crianças em relação à escrita aquilo que Lísina (1987) 

chamou de iniciativa antecipadora: cria a necessidade da escrita. Desse 
ponto de vista, como orienta Vygotsky (1995), a escrita se baseia no 
desenvolvimento natural das necessidades da criança. Desde o início, 

apresenta-se à criança como um instrumento cultural complexo e como uma 
representação direta da realidade, uma vez que os atos de escrita que 
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testemunha têm sempre o foco na realidade, em seu significado, e não nos 

sons que quer grafar. 
A imprensa – que na atualidade pode ser substituida pelo uso do 

computador e da impressora – é o principal instrumento pedagógico que 
Freinet introduziu na escola para a valorização do trabalho com a linguagem 
escrita. A criança utiliza a imprensa para escrever motivada pelo resultado: 

um texto escrito individual ou coletivo que expressa uma experiência 
significativa seja para o jornal, seja para o registro num álbum, seja para 

comunicar aos correspondentes... um texto que terá leitores. Consiste na 
atividade própria de escrever, não para aprender uma forma de 

comunicação, mas, para comunicar uma ideia a outra pessoa “como uma 
complexa atividade cultural” (VYGOTSKI, 1995, p. 201). 

A experiência da criança com o mundo se amplia pela sua vivência e 

registro.  Com a aula passeio ela passa a observar a vida ao seu redor com 
os olhos de quem investiga, observa, sente prazeres e necessidades. É 

momento em que a criança usa todas as suas habilidades para observar e 
guardar informações para relatar, posteriormente, desenvolvendo pela 

própria necessidade a memória, a atenção, a percepção, como defende a 
Teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKI, 1995). Ao escrever uma notícia para o 
jornal escolar ou para o jornal-mural, também experimenta o verdadeiro 

sentido da escrita: escreve para noticiar algo para outras pessoas e faz uso 
da linguagem escrita pela necessidade de transmissão de sua ideia, de uma 

mensagem. Isso também acontece com os registros no livro da vida e na 
correspondência interescolar onde também estão presentes o aspecto 

emocional do envolvimento com outras pessoas. 
Ao basear-se na livre expressão da criança como aspecto essencial de 

sua Pedagogia, Freinet abre espaço para que a aquisição da linguagem 
escrita ocorra de maneira significativa, marcada por seu uso social, como 

forma de comunicação entre pessoas, contempla as relações apontadas por 
Lúria (1998) e Vygotsky (1995): a escrita como objeto funcional, instrumento 
cultural que serve à objetivação humana. 

Tanto no que concerne à objetivação como no que concerne à 
apropriação do conhecimento elaborado que se abre com a apropriação da 

leitura e da escrita, Freinet elabora técnicas condizentes às implicações 
pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural: ao abandonar os manuais 

escolares em favor da expressão das crianças, abre, para elas, as portas das 
bibliotecas, dos museus, dos laboratórios, dos teatros. Traz para a escola um 
pouco do espaço do camarim dos teatros, dos ateliês dos artistas, das 

gráficas, das oficinas de artesãos, com isso buscando ampliar o acesso das 
crianças ao mundo da cultura humana, fonte de experiência e humanização. 
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