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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa analisar a obra de Madalena Freire “A paixão de conhecer o 

mundo”, do ano de 1983, nos planos das relações: sociais e afetivas, didático-psicopedagógicos e 

epistemológicos, identificando as teorias que perpassam essa obra como produção acadêmico-

científica, inseridas nas situações de aprendizagem vivenciadas no espaço da pré-escola. O estudo 

foi realizado através de uma releitura detalhada da referida obra, vindo a nos ajudar a refletir sobre 

as práticas apressadas de pais e professores em quererem ver as crianças alfabetizadas no menor 

tempo possível. Isso tem colaborado para apressar o processo de desenvolvimento da criança  no 

que se refere à sua formação integral, desde a entrada na escola: as descobertas, as dúvidas, os 

avanços das crianças até a aquisição da escrita e da leitura. Com o estudo da referida obra,  

percebemos a importância do registro na praática pedagógica de Madalena Freire, tendo a 

preocupação de assinalar a participação dos pais neste processo e a valorização de uma rotina diária 

e flexível para as crianças. Os resultados da pesquisa apontaram que os pressupostos 

epistemológicos embasadores da prática pedagógica de Madalena Freire direcionavam a sua 

atuação como professora educadora, tornando-a mediadora e facilitadora do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, numa perspectiva interacionista e histórico-cultural. 

Essa perspectiva conduz o individuo a se tornar sujeito do conhecimento, porque é instigado ao 

processo de busca e de descoberta, provocando a interação entre sujeito e objeto. Madalena Freire, 

com essa clareza epistemológica, assumia a postura de conduzir as crianças ao processo de 

aguçamento de sua curiosidade espontânea a uma curiosidade científica. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; desenvolvimento da criança; obra de Madalena Freire 
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INTRODUÇÃO 

  

 

A Educação Infantil é uma etapa em que se cumpre o papel de formação integral da criança, 

apoiando no processo de construção pessoal da sua identidade. A Lei nº 9394/96 estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional cita no Art. 29 que:  

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (Lei 

de Diretrizes e Bases da educação nº9394/96, art.29).  

  

Com as transformações ocorridas nessa etapa da educação, podemos perceber uma grande 

lacuna no processo educacional. As práticas aplicadas pelos professores, muitas vezes, está 

apressando o processo de desenvolvimento da criança, visto que a ansiedade e a cobrança dos pais 

em ver as crianças alfabetizadas no menor tempo possível tem colaborado para esse quadro. 

A obra de Madalena Freire “A paixão de conhecer o mundo”, do ano de 1983, uma 

experiência que essa autora teve com crianças da pré-escola, em São Paulo, vem nos ajudar a 

refletir sobre essas práticas apressadas de pais e professores. A obra nos mostra de forma bem 

detalhada todo o processo de desenvolvimento da criança no que se refere à sua formação integral, 

desde a entrada na escola: as descobertas, as dúvidas, os avanços até a aquisição da escrita e da 

leitura. Descreve, também, a importância da participação dos pais neste processo e a valorização de 

uma rotina diária e flexível para as crianças. 

    A proposta de trabalho de Madalena Freire, na educação infantil, relatada em seu livro é 

inovadora, pois nos faz refletir sobre essa fase em que as crianças exteriorizam de forma mais 
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espontânea seus sentidos, sua criatividade e interagem com o imaginário. Ocorrem os primeiros 

estímulos a diversos processos importantes para a organização do pensamento, da linguagem e do 

conhecimento, da consciência de si e do outro dentro do grupo, colaborando para o 

desenvolvimento do indivíduo com potencial criativo e crítico. 

As crianças revelam comportamentos de curiosidade diante das situações que se apresentam 

a sua frente. Estabelecem relação com o mundo em que vivem, entrando em processo de busca 

constante para as respostas às suas perguntas, tornando-se, portanto, coautoras de seu aprendizado e 

de seu desenvolvimento. Desde o seu nascimento a criança já participa de diversas situações de 

aprendizagem, na família, no círculo de amizade, logo, entendemos que ao chegar à escola tenha 

um referencial de conhecimentos acumulados de acordo com os estímulos que recebeu e das 

situações que vivenciou então se inicia uma nova etapa que é a do conhecimento institucionalizado, 

com regras bem estruturadas, com horários e rotinas preestabelecidos. 

Na referida obra, Madalena Freire vivencia a experiência da entrada das crianças na escola, 

suas primeiras impressões. Buscamos, portanto investigar a obra, tendo como base as diversas 

teorias que estão inseridas em cada momento, em cada atividade realizada com as crianças. 

Sistematizando esses conhecimentos percebemos a grandeza desse relato para todos os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino: pais, professores, gestores e demais profissionais da educação. 

Todos que acreditam em uma educação para a liberdade, que emancipa o indivíduo e o torna 

autônomo e crítico da realidade que o cerca. Segundo (Freire 2005, p. 29) “A educação, como 

prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade”. 

A obra de Madalena Freire perpassa o tempo e chega hoje, três décadas depois, tão  atual 

quanto antes. Os relatos datam de 1978 em meio ao período mais conturbado de nossa história o 

regime militar. A esperança de um povo e a promessa de uma transição para tempos mais 

favoráveis. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Analisar a obra “Paixão de conhecer o mundo”, de Madalena Freire, nos planos das 

relações sociais e afetivas, didático-psicopedagógicos e epistemológicos. 

 

 Identificar as teorias que perpassam a obra como produção acadêmico-científica, 

inseridas nas situações de aprendizagem vivenciadas no espaço da pré-escola, por 

Madalena Freire e as crianças. 

 

 Contribuir com o estudo da obra de Madalena Freire para as práticas de Educação 

Infantil de professores, acadêmicos e outros profissionais da área. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Ao adentrarmos o universo infantil nos cabe refletir sobre alguns aspectos históricos 

referentes aos conceitos de criança e de infância. Ao longo do tempo as concepções sobre o 

universo infantil passaram por diversas transformações, consequentemente o pensamento referente 

à educação dos pequenos também evoluiu, graças aos diversos estudos realizados acerca do 

desenvolvimento da criança.  

 De acordo com alguns estudos e levantamentos históricos, a visão que se tinha sobre a 

criança era a de um adulto em miniatura, elas eram vestidas como adultos e tinham obrigações de 

adultos. Acreditava-se que as crianças não possuíam uma personalidade própria, não eram vistas 

como parte integrante da sociedade, isso é percebido especialmente nas representações artísticas, 

em pinturas nas quais eram retratadas como homens em miniaturas. Até por volta do século XII a 

infância não era representada nas obras de arte, pois não era significativo representá-las, devido ao 

desinteresse por essa fase da vida. 

Alguns historiadores associam a falta de apego e demonstração de carinho dos pais para com 

as crianças às altas taxas de mortalidade infantil, relacionadas na maioria das vezes à falta de 

higiene e precárias condições econômicas. Devido a incerteza quanto à sua sobrevivência havia por 

parte das famílias certo distanciamento, pois era melhor que não se apegassem às crianças, se logo 

as perderiam. 

Não existia na sociedade um sentimento pela infância, as crianças participavam das mesmas 

atividades que os adultos, ouviam as mesmas histórias, não havia uma preocupação com o teor dos 

textos lidos De acordo com o historiador Philippe Ariès em seu livro a História social da criança e 
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da família (1981), somente no final do século XVI, houve uma mudança muito mais visível, no 

pensamento da sociedade em relação ao sentimento de infância. De acordo com o que destaca o 

autor: 

[...]... No fim do século XVI uma mudança muito mais nítida teve lugar. Certos educadores, 

que iriam adquirir autoridade e impor definitivamente suas concepções e seus escrúpulos, 

passaram a não tolerar mais que se desse às crianças livros duvidosos. Nasceu então a ideia 

de se fornecer às crianças edições expurgada de clássicos. Essa foi uma etapa muito 

importante. É dessa época realmente que podemos datar o respeito pela infância. Essa 

preocupação surgiu na mesma época tanto entre católicos como entre protestantes, na 

França e na Inglaterra. (ARIÈS, 1981, P. 135). 

  

No início do século XVII surgiu uma literatura pedagógica destinada aos pais e aos 

educadores. Surge então uma concepção moral da infância que passava a admitir sua fraqueza e 

inocência associada à pureza divina. Cria-se também um sentimento de cuidado com as crianças, e a 

preocupação com a educação desse novo ser passa a ser a principal obrigação humana. Os colégios 

se tornavam mais numerosos e frequentados. Em meio a esse novo clima moral aparece uma 

literatura pedagógica infantil diferenciada dos livros para adultos. 

Nesse sentido, podemos perceber que o conceito de infância transforma-se de acordo com a 

sociedade, o tempo histórico, as condições socioculturais e econômicas em que essa criança está 

inserida. Entendemos que esse conceito está em constante evolução, assim como o próprio ser 

humano, que ao desenvolver novas tecnologias e pesquisas modifica sua visão de mundo, logo a 

sociedade se reformula. De acordo com Oliveira: 

 

O delineamento da história da educação infantil por pesquisadores de muitos países tem 

evidenciado que a concepção de infância é uma construção histórica e social, coexistindo 

em um mesmo momento múltiplas ideias de crianças e de desenvolvimento infantil. Essas 

ideias, perpassadas por quadros ideológicos em debate a cada momento, constituem 

importante mediadores das práticas educacionais com crianças até 6 anos de idade na 

família e fora dela. (OLIVEIRA, 2002, p.57) 

 

 

 O reconhecimento da infância como um período importante do desenvolvimento humano 

foi, gradativamente, sendo instaurado no pensamento da sociedade contemporânea, que passou a 

entender as necessidades próprias dessa fase da vida. Em virtude disso as famílias e a sociedade 

passaram a reivindicar pelo direito das crianças à educação. No Brasil somente em 1988 com a 

Constituição Federal, a educação infantil começa a ser vista como um direito da criança e opção da 

família.  

Posteriormente, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, Lei nº9394/96 

ampliam-se os direitos relacionados ao atendimento educacional às crianças, configurando-se como 

dever do Estado, e a educação infantil passa a ser etapa inicial da educação básica. Em 2013, a Lei 

nº 12.796/2013 altera a Lei no 9.394/96, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação 

e tornar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação enfatiza a importância e a obrigatoriedade da 

educação infantil, porém ainda hoje existem problemas graves quanto ao acesso e a permanência 

das crianças na escola. O Plano Nacional de Educação- PNE 2014-2024 contempla em sua primeira 

meta universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 

plano. 

A importância do financiamento da educação seja com a construção e reconstrução das 

escolas, na valorização dos profissionais da educação, no acompanhamento às famílias e na 

construção de uma gestão democrática participativa é um fator de grande relevância, pois reflete na 

qualidade do ensino que se quer ofertar. Precisamos tirar do papel e concretizar todas essas ações 

para a melhoria da educação, especialmente no que diz respeito à Educação Infantil, uma etapa 

importante para a formação integral do ser humano. 

 

3.1 A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO INFANTIL NA VISÃO DE ALGUNS PENSADORES 

 

O conceito de criança que temos hoje é fruto de diversos estudos e pesquisas, que nos 

revelam um ser histórico social dotado de personalidade. Segundo o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil-RCNEI: 

  

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, 

em um determinado momento histórico [...]. As crianças possuem uma natureza singular, 

que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. [...] 

(RCNEI, 1998, p.21) 

 

 O estudo focado na criança e, especialmente, na educação infantil é vasto e riquíssimo, ao 

longo dos anos, em lugares distintos alguns pensadores dedicaram-se de forma excepcional a 

desvendar esse universo que é a infância. 

 Um grande educador do século XVII e criador da obra a Didática Magna (1632): Comenius 

(1592-1670), em seus textos já preconizava uma educação para todos. Foi o precursor da Didática 

Moderna e um dos primeiros a produzir uma obra sistemática sobre educação. Em sua obra “A 

escola da infância” (1628), já pensava em uma educação para as crianças menores de seis anos. Para 

Comenius, a criança era, extremamente, importante para a família e a sociedade. Eis o que diz este 

autor a este respeito: 

Os filhos são mais importantes do que o ouro, a prata, que pérola e joias. Todas estas coisas 

são inanimadas, enquanto as crianças são imagens vivas de Deus vivo (O ouro e a prata são 

coisas mutáveis e efêmeras, crianças são heranças imortais). Ainda que elas possam morrer, 

não retornam ao nada e nem desaparecem, elas passam da morada mortal para o reino 
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imortal. O ouro e a prata passam de mão em mão, como se não pertencessem a ninguém e 

de todos fosse, já as crianças, por vontade divina, estão tão entrelaçadas aos bens da família 

[...]. (COMENIUS, 2011, p. 4): 

 

Comenius destacou em sua obra diversos aspectos que hoje são reconhecidos essenciais para o 

trabalho com as crianças pequenas, ressaltava que a educação da infância com relação ao ensino não 

deveria ser estática, e sim dinâmica. Ele enfatizava que a criança deveria estar sempre ocupada e, de 

forma dinâmica, fazendo ou desenvolvendo as coisas. Segundo Comenius: 

 
As crianças adoram estar ocupadas com alguma coisa porque seu sangue jovem não pode 

ficar quieto, portanto, em vez de refreá-los, é preciso providenciar para que sempre estejam 

fazendo alguma coisa [...]. 

[...] A dinâmica da criança não deveria causar estranheza ao professor ou aos pais, mas sim, 

àquela que tendia a ficar tranquilamente sentada, porque, correr constantemente e sempre 

estar fazendo algo é indício de saúde e vivacidade.  

(COMENIUS2011, p. 43-45): 

 

 

 As reflexões de Comenius são ainda hoje enriquecedoras para os educadores que atuam 

com esta faixa etária. Sua obra inspirou diversos estudiosos que se interessaram pela educação 

infantil. Podemos citar Johan Henrich Pestalozzi (1746-827), ele acreditava que a educação podia 

mudar a condição social do indivíduo, foi o primeiro filósofo e educador a propor trabalhar a 

educação com crianças carentes. Segundo Arce (2002), Pestalozzi defende que os sentidos da 

criança são importantes para sua aprendizagem, é por meio deles que ela conhece o mundo e a si 

mesma, deve-se respeitar o seu desenvolvimento natural, descobrindo que a criança  possuí muito 

conhecimentos que necessitam ser valorizados. 

Inspirado por Pestalozzi, Froebel também desenvolveu estudos na área de educação infantil. 

Segundo Kishimoto (1996), esse pensador era um filósofo do período romântico que acreditou na 

criança, que enalteceu sua perfeição, valorizou sua liberdade e defendeu a brincadeira livre e 

espontânea. Em 1840, abriu o primeiro jardim de infância (Kindergarrten em alemão: Kinder = 

criança: garten =jardim), onde as crianças eram consideradas como plantinhas de um jardim, do 

qual o professor era o jardineiro. Defendeu o desenvolvimento genético e preconizou um estudo 

sobre as fases de desenvolvimento: infância, meninice, a puberdade, mocidade e maturidade. 

Estudos mais recentes como os de Vigotski (1896-1934) e Piaget (1896-1980), surgem como 

uma nova concepção sobre a criança e a infância. Esses estudos baseiam-se no princípio de que, 

desde o seu nascimento elas começam a descobrir o mundo que as cerca, em um constante processo 

de aprendizagem. 

Vigotski (1994) acreditava que a aprendizagem da criança não estava condicionada ao fator 

biológico, se dava por intermédio das relações que estabelece com o meio e os objetos. Segundo ele 

a criança aprende por meio dos jogos, das brincadeiras, da interação com uma criança mais 

experiente, ou mesmo com o adulto. Para Vigotski, a linguagem tem fator primordial para a 
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aprendizagem do ser humano, pois a partir da aquisição da linguagem acontece um salto qualitativo 

no desenvolvimento intelectual do ser humano. Para Vigotski, o desenvolvimento não pode ser 

separado do contexto social, a cultura influencia a forma como o ser humano, logo o conhecimento 

depende da experiência social de cada indivíduo. 

Os estudos de Piaget descrevem que a formação do ser humano passa por estágios de 

desenvolvimento os quais ele denominou: Nível sensório-motor; (0 a 24 meses) Pré- Operatório (02 

a 07 anos) Operatório Concreto (07 a 11 ou 12 anos) Operatório Formal (12 anos em diante). Para 

ele a criança constrói seu conhecimento participando ativamente desse processo, por meio da 

experimentação, no contato direto com os objetos. 

De acordo com Piaget (1998), o aprendizado ocorre por meio dos seguintes fatores: 

assimilação e acomodação. No processo de assimilação a criança acrescenta novos conhecimentos 

aos que já possuía previamente. O próprio Piaget define a assimilação como: 

 

[...] uma integração a estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou são mais ou 

menos modificadas por esta própria integração, mas sem descontinuidade com o estado 

precedente, isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova situação 

(PIAGET 1996, p. 13). 

 

No mecanismo de acomodação a operação cognitiva acontece quando a criança não 

consegue assimilar um novo estímulo, ou seja, não existe uma estrutura cognitiva que assimile a 

nova informação. Ocorrida a acomodação, a criança pode tentar assimilar o estímulo novamente, e 

uma vez modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é prontamente assimilado.  
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 4  METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada se propôs a investigar que teorias perpassam a obra de Madalena Freire, 

analisando o plano das relações sociais e afetivas: escola-família, professor-estudante, estudante-

estudante, funcionários-funcionários; no plano didático-psicopedagógico e no plano epistemológico. 

A pesquisa é de cunho bibliográfico, pois segundo Cervo e Bervian (1976) qualquer tipo de 

pesquisa em qualquer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, quer para 

o levantamento da situação em questão, quer para a fundamentação teórica.  

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na 

Internet (MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1986). Trata-se de uma investigação de natureza 

qualitativa, que investiga “ [...] uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números”. (MINAYO, 2007). A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas, é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem (LAKATOS et al, 1986). 

O estudo fez-se em função dos objetivos propostos, obedecendo aos seguintes passos:  

a) Primeiramente, foi realizado o domínio do quadro teórico que referenciou o estudo, fazendo 

um levantamento de autores que nos auxiliaram na pesquisa. 
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b) Em seguida, devidamente, embasadas, realizamos a releitura da obra, fazendo o 

reconhecimento das diversas teorias que a perpassam, com um olhar aguçado, observando-

se os detalhes nas situações de aprendizagem vivenciadas por Madalena Freire e as crianças 

no relato registrado e descrito no conjunto da obra. 

c) Após, os dados coletados, seguimos com a organização, sistematização e análise do material, 

em que buscamos a identificação dos fundamentos da obra de Madalena Freire, fazendo as 

inferências das teorias que a sustentam na interpretação dos planos das situações relatadas. 

 

5 RESULTADOS FINAIS 

 

O presente relatório apresenta os resultados finais da pesquisa, a partir dos dados coletados 

com o levantamento bibliográfico e análise da obra por meio da releitura minuciosa, e registro das 

devidas observações, tendo como base primordial, a fundamentação teórica e os pressupostos da 

Educação Infantil, bem como os relatos das experiências da autora.  

O levantamento bibliográfico, do presente estudo, teve início no mês de agosto se estendeu 

por todo o período da pesquisa com a intenção de enriquecimento e aperfeiçoamento da mesma. 

Dada a importância da obra analisada, buscamos consultar diversos autores que se dedicam ao 

estudo da Educação Infantil. Além desses aautores, utilizamos os documentos oficiais do Ministério 

da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB 9394/96, bem como pesquisas voltadas 

para essa área, além de artigos e livros digitais.  

 

5.1. RECONHECIMENTO DAS DIVERSAS TEORIAS NA OBRA 

 

 No relato das experiências vividas por Madalena Freire, então professora de uma turma de 

educação infantil, com crianças de 4 a 5 anos, da pré-escola, na cidade de São Paulo, encontramos 

situações inusitadas, bem diferente da maioria das escolas da época e até mesmo das atuais, são 

momentos de profunda ligação entre educador e educando, que brincam, descobrem a si mesmo e o 

mundo à sua volta estabelecendo relações enquanto escrevem a sua própria história. Com uma 

postura diferenciada, sua prática é pautada no diálogo e no respeito ao educando, que é visto como 

sujeito histórico, capaz de construir seu próprio conhecimento, de ter atitude e elaborar um 

pensamento crítico sobre todas as coisas. 

As teorias analisadas na obra de Madalena Freire são: Pedagogia de Paulo Freire; 

Epistemologia de Piaget e Pedagogia de Freinet. A seguir comentaremos cada uma delas: 
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a) Pedagogia de Paulo Freire  

Teorizada por este educador, nascido no Brasil em 1921, em Angicos, interior de 

Pernambuco, que durante muitos anos buscou defender uma educação para a liberdade do 

ser humano, em que na relação educador-educando o diálogo estaria presente e ambos se 

construiriam como sujeitos. Ele nos mostra uma pedagogia comprometida com a 

democratização do saber. Assim, se pronuncia o autor: 

 

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a “paixão de 

conhecer” que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por isso é que uma 

das razões da necessidade da ousadia de quem se quer fazer professora, educadora, é a 

disposição pela briga justa, lúcida, em defesa de seus direitos. (FREIRE 1997, p.9): 

 

 

 As obras de Paulo Freire são reconhecidas mundialmente e sua Pedagogia intitulada de 

“Pedagogia Libertadora” pode ser encontrada em seus diversos livros como: A Pedagogia do 

Oprimido (1984); Pedagogia da Esperança (1992); Conscientização (1980); Educação e Mudança 

(1979); Pedagogia da Autonomia (1996); Educação como prática da liberdade (1999), entre outras 

obras, pois vasta foi a sua contribuição para a educação.  

Tal pedagogia faz-nos refletir sobre o processo de educar, que se completa quando há 

reciprocidade entre os sujeitos envolvidos, o qual acontece em um espaço de respeito e de 

cooperação mútuos. Nesse sentido, o educador é um mediador e também um aprendiz. A educação 

amplia a visão de mundo do sujeito que está em constante formação. Para Freire (2005, p.39), “[...] 

a vocação do homem é ser sujeito e não objeto”. Para ele, a educação deve ser um espaço de 

descobertas e de práticas libertadoras, em que o  relacionamento com as crianças  acontece por meio 

do respeito às suas ideias e opiniões, valorizando o ato de educar, visto como uma processo de 

emancipação e de  liberdade. 

No decorrer da obra de Madalena Freire, percebemos a pedagogia libertadora presente na 

sua prática docente. No início de cada dia na sala de aula, conforme os relatos da autora é parte de 

sua rotina trabalhar com as crianças a roda de conversa (grifo nosso), que consiste em um espaço 

democrático de diálogo, onde as crianças são motivadas a expressarem suas ideias, interpretarem a 

realidade elaborando argumentos críticos, por meio da sua visão de mundo. De acordo com Freire ( 

2005, p. 91): 

 

O diálogo é este encontro dos homens, imediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não 

se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo 

entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; entre os que negam aos 

demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito.  

 

O papel da professora, neste momento, é de mediar a conversa organizando o debate, 

intervindo, questionando, porém, sem monopolizar a roda de conversa, pois é, nesse momento, que 
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a criança poderá se deparar com opiniões divergentes e passará a exercitar a tolerância , aprendendo 

a ouvir o outro. É o momento de expor suas ideias, todos devem ter o mesmo direito.  

Madalena Freire acredita que essa atividade é importante para o desenvolvimento do grupo 

como um todo, tendo a possibilidade de um conhecimento maior das crianças entre si e com a 

professora, para trabalhar também o egocentrismo natural dessa faixa etária. Abrir para a 

participação dos elementos do grupo, que podem dar sua opinião, discordar ou concordar sobre 

diversos assuntos. Pois a educação precisa ser uma ação humana, que envolva o ser em sua 

plenitude, sem coerção ou aprisionamento das ideias. Assim, nos fala Freire (196, p. 146): 

 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como experiência fria, 

sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser 

reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a 

prática educativa como uma experiência a que faltasse rigor em que se gera a necessária 

disciplina intelectual. 

 

 

A roda de conversa também ajuda a situar as crianças num espaço e tempo definidos e 

concretos. Assim, elas se descobrem membros, adquirindo uma compreensão do sentido de grupo, 

que é regido por normas e leis próprias que, contudo, oportuniza momentos livres para escolha das 

atividades, por meio de uma rotina de trabalho flexível. 

 Tal atividade é formada também nos momentos em que determinadas situações surgem na 

sala e precisam ser resolvidas, decisões precisam ser tomadas ou serem discutidas. Dessa forma, o 

educador atento ao grupo, propõe a conversa, que será um espaço democrático para resolver os 

conflitos. De acordo com Freire (2001, p.141): 

 

A pedagogia deve proporcionar uma educação problematizadora (em oposição a uma 

educação domesticadora), cuja prática educativa progressista desafia os educandos e as 

educandas em suas curiosidades, e exige dos educadores e educadoras uma redefinição do 

seu papel de ensinante, transformando-os em ensinantes-aprendentes, uma vez que 

ensinando uns e aprendendo outros, todos aprendem e ensinam, sem que isso signifique 

serem iguais, ou que, quem ensina não aprende e quem aprende não ensina.  

 

 O ser humano precisa problematizar o mundo e a realidade em que vive, logo, o educador 

deve proporcionar esse momento dentro do espaço da escola e para além dela. A obra de Paulo 

Freire embasa, substancialmente, a prática de Madalena no decorrer dessa experiência. Durante o 

período em que atuou com as crianças, encontramos a essência da Pedagogia de Paulo Freire e, 

refletimos a grandiosidade de sua teoria para o ensino também na educação infantil. 

b) Influência de Piaget na obra de Madalena Freire 
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No relato das atividades de fevereiro e março de 1978 (p.20), Madalena resgata a 

importância da roda de conversa para trabalhar o egocentrismo, presente no estágio pré– operatório, 

fazendo uma referência aos estágios de desenvolvimento da criança segundo Piaget. Vimos que esta 

professora embasa sua prática na teoria em Piaget, observando em que estágio se encontram as 

crianças e, como devem proceder para minimizar os conflitos surgidos no decorrer das atividades. 

A teoria dos estágios de desenvolvimento, elaborada por Piaget, mostra-nos como as 

crianças se comportam em cada fase da sua vida, desde o nascimento. Ele descreveu em sua obra 

como se dá o aprendizado em cada etapa. Seus estudos abrangem a área do comportamento 

intelectual e cognitivo da criança e do adolescente. 

Outro importante estudo de Piaget é o conceito de representação simbólica nas crianças. 

Segundo Piaget (1936, p.214), a representação é a “[...] capacidade de evocar por meio de um signo 

ou de uma imagem simbólica o objeto ausente ou a ação ainda não realizada”. Assim, Madalena 

Freire destaca em sua obra a importância do jogo simbólico em sua prática com as crianças, 

frisando que: 

 

Quando uma criança brinca, joga ou desenha, ela está desenvolvendo a capacidade de 

representar de simbolizar. É construindo suas representações que as crianças se apropriam 

da realidade. É através do jogo simbólico, do faz de conta, que a criança assimila a 

realidade externa – adulta- à sua realidade interna. (FREIRE. M, 1978, p. 25). 

 As crianças apresentam grande capacidade de representar e simbolizar, elas pensam e leem o 

mundo. Para elas, os objetos estão carregados de significados, a representação funciona como 

instrumento de comunicação. Assim como no relato de Madalena, elas se utilizavam de símbolos 

para identificar e registrar as atividades que realizavam. Nos relatos de fevereiro e março de 1978, 

verificamos que as crianças passam a utilizar mais símbolos para se comunicar, para organizar o 

material utilizado pelo grupo, e essa prática é destaca por Madalena: 

 

[...] Curiosa em saber que objeto  dentro da nossa rotina representavam, simbolizavam cada 

uma das nossas atividades, iniciei uma pesquisa de que objetos estavam mais carregados de 

significado, para as crianças[...]Estava claro que o lixo significava para todos a hora do 

lanche. Assim todos os dias na hora do lanche, eu pegava o lixo e punha em cima da mesa, 

e perguntava está na hora de alguma coisa? (FREIRE. M, 1978. p.25). 

 

 

 As crianças faziam várias associações entre os símbolos e as atividades de sua rotina, para 

cada momento havia uma imagem ou objeto para representá-lo. Passaram a também a atribuir 

símbolos para eles mesmos, na hora da roda de conversa enquanto não chegava o colega, o mesmo 

era representado por um objeto, com o tempo decidiram escolher sua própria marca como nos diz 

Madalena (p.27): “A partir desse dia, todos quiseram fazer sua marca para dizer que tinham 

chegado”. 
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 Para Piaget, no estágio pré-operatório (2 a 7 anos de idade), é que surgem as condutas de 

representação ou manifestações da função simbólica. Nesse estágio, a criança começa, por meio de 

uma assimilação egocêntrica, a incorporar todos os dados dessa realidade ao seu eu e à sua 

atividade. Ele explica que ocorre uma assimilação deformante. Destaca: 

 

[...] essa assimilação deformante consiste em uma espécie de egocentrismo do pensamento 

tal que este, ainda insubmisso às normas da reciprocidade intelectual e da lógica, busca 

mais a satisfação do que a verdade e transforma o real em função da afetividade própria. 

(PIAGET 1996, p. 289). 

 

 

Piaget (2002) explica que, ao longo do estágio pré-operatório, a criança alterna entre duas 

formas extremas de pensamento: uma do início desse estágio a do pensamento por pura assimilação, 

na qual o egocentrismo exclui toda objetividade; outra que é a do final do estágio a do pensamento 

adaptado aos outros e ao real, que prepara o pensamento lógico. 

Madalena identifica essa fase nas crianças, porque sua prática pedagógica ocorre no 

exercício de atividades que trabalhem o egocentrismo de cada um. Ao longo de seu relato, são 

percebidas as mudanças que ocorrem no comportamento das crianças, que passam por diversas 

experiências de aprendizagem juntas. 

 

c) A pedagogia de Freinet 

 

Freinet foi um importante educador francês, representante da pedagogia libertária, que em pleno 

pós-guerra, torna-se defensor de uma educação pautada na cooperação e na atividade, em que a 

criança é sujeito da sua aprendizagem e o professor se destaca nesse processo como mediador. A 

pedagogia de Freinet fundamenta-se em quatro eixos: na cooperação, na comunicação, na 

documentação e na afetividade. Esses eixos irão embasar suas técnicas pedagógicas. 

Para Freinet, as matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas, é um 

instrumento a mais, porque o importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo 

grupo. O professor é um orientador, ele se mistura ao grupo para juntos refletirem sem que haja 

necessidade de impor suas concepções e ideias para transformar o aluno em “objeto”. A pedagogia 

libertária de Freinet recusa qualquer forma de poder ou autoridade. Ele ressalta: 

 

Se o aluno não tem sede de conhecimentos, nem qualquer apetite pelo trabalho que você lhe 

apresenta, também será trabalho perdido “enfiar-lhe” nos ouvidos as demonstrações mais 

eloquentes. Seria como falar com um surdo. Você pode elogiar, acariciar, prometer ou bater 

[...]! E, cuidado: com essa insistência ou essa autoridade bruta, você corre o risco de 

suscitar nos alunos um uma espécie de aversão fisiológica pelo alimento intelectual, e de 

bloquear, talvez para sempre, os caminhos reais que levam às profundidades fecundas do 

ser. (FREINET, 2004, p.18-19). 
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Freinet era, absolutamente, contra a imposição ou repressão, os alunos deveriam ficar livres 

para trabalhar ou não. Nesse sentido, é dado ênfase na aprendizagem informal favorecendo o 

desenvolvimento mais livre. Segundo Freinet (1979, p.1), a livre expressão é “[...] a própria 

manifestação da vida”. Acreditava que somente o conhecimento vivido e experimentado poderia ser 

incorporado e, assim, ser utilizado em situações novas. A importância do saber sistematizado está 

em seu possível uso prático no cotidiano da criança. 

Para ele, era necessário que os alunos fossem motivados a crescerem dentro da vivência 

grupal, pois é nessa vivência que os alunos irão encontrar autonomia, excluindo qualquer direção 

fora do grupo. Deverá ser dada a oportunidade para contatos, aberturas, relações informais entre 

alunos.  Assim, o grupo começa a se organizar de modo que todos possam participar de discussões, 

estando o grupo, de forma mais efetiva, pronto para a execução do trabalho. 

Algumas técnicas de Freinet estão presentes até hoje em escolas do Brasil, às vezes, de 

forma discreta e despercebida pela maioria dos educadores. Na obra de Madalena Freire, podemos 

perceber algumas situações que nos remetem a essas técnicas pautadas por Freinet, como por 

exemplo, a roda de conversa, a aula passeio e o livro da vida.  

Para Freinet, a roda de conversa é o primeiro momento de reunião da turma. Cada aluno tem 

a oportunidade de manifestar suas ideias, opiniões e sentimentos. Serve como um espaço para se 

planejar o dia, um momento em que o professor e os alunos podem discutir os conteúdos a serem 

trabalhados. É também uma oportunidade para que sejam estreitados os laços de afetividade e para 

contarem as novidades.  

Ao final do dia, reúnem-se, novamente, na chamada roda final, para realizar a avaliação das 

atividades desenvolvidas, configurando-se como um momento privilegiado de expressão e de 

participação para os alunos. Para o professor, é a oportunidade de sistematizar e registrar o 

aprendizado. Nas atividades realizadas com as crianças, que constam no relatório do pré de março 

de 1981, Madalena Freire descreve um momento especial, ao realizar uma visita à casa de uma 

aluna, enfatizando a importância de uma atividade fora da escola, e destaca: 

  

Nosso corpo que se localizou primeiramente no espaço da sala [...] como um corpo de um 

gigante que vai conquistando, aos poucos, o todo espacial da escola [...] e que sai da escola 

e começa a conhecer as ruas do bairro onde está a escola e onde muitos moram [...] 

 (FREIRE. M, 1983, p.53). 

 

 

 

 A atividade é descrita por Madalena Freire (1983, p.54) como um momento de estar junto e 

de descoberta do mundo, traduzindo-se em “um processo de busca como um ato de conhecimento 
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que nunca se esgota, que é permanente e vital”.  Esse momento vivido com as crianças é a 

expressão da aula passeio de Freinet. 

 As aulas passeio são saídas ao ar livre que oportunizam maior contato com a natureza, com 

o próprio meio, permitindo descobertas que motivam a criação dos textos livres. Nesse momento de 

liberdade, a criança descortina um mundo novo, se apropria de novos saberes e experimenta novas 

sensações. O aprendizado se dá de forma natural e prazerosa. De acordo com Freinet, (1977) a 

criança aprende a caminhar caminhando e a andar andando, é experimentando e vivenciando que 

aprende.  

A criança está inserida em uma sociedade, a qual precisa conhecer se apropriar, as atividades 

ao ar livre contribuem para que ela possa explorar diversos ambientes, ressignificando seus 

conhecimentos. De acordo com as reflexões de Leontiev (1978, p. 261), “[...] o homem é um ser de 

natureza social, que tudo o que tem de humano nele provém da sua vida em sociedade, no seio da 

cultura criada pela humanidade”. 

  A aula passeio resultou em uma nova etapa para as crianças e Madalena, a qual teve a ideia 

de começar a registrar todas as experiências vividas pela turma, culminando  com a escrita do diário 

da vida do grupo: “O Livro de Estórias do Pré”. Esse registro foi feito também por meio de 

desenhos que elas realizaram durante os passeios. Em alguns momentos, a professora faz o papel de 

escriba para as crianças, que estavam começando a descobrir a escrita das palavras. A atividade de 

registrar fatos importantes, acontecimentos diários, é também uma das técnicas de Freinet, o livro 

da vida é o registro dos acontecimentos mais marcantes da classe. 

  

5.2 AS RELAÇÕES SOCIAIS E AFETIVAS, DIDÁTICO-PSICOPEDAGÓGICAS E 

EPISTEMOLÓGICAS NA OBRA DE MADALENA FREIRE 

 

As experiências vividas por Madalena Freire e relatadas em sua obra nos fazem mergulhar 

em diversas situações de profunda ligação entre educador e educando, ao mesmo tempo em que são 

descritos momentos de interação entre as crianças, que brincam, discutem e descobrem a si mesmo 

e o mundo à sua volta. Ao longo da obra também observamos outras relações, como: os pais que 

visitam a escola e as crianças; entre a professora e os pais, entre as crianças-professora e 

comunidade. Com uma prática diferente, Madalena Freire nos surpreende pela delicadeza com que 

conduz todas as situações vivenciadas juntamente com as crianças dentro e fora da escola. 
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5.2.1 As relações sociais entre as crianças e seus pares 

 

 A criança desde muito cedo começa a se apropriar do mundo, por meio dos seus sentidos ela 

inicia um processo de descoberta, institivamente no início, porém, com o tempo ela passa a interagir 

com esse meio e com os demais semelhantes de forma mais significativa. Ao explorar espaços, 

lugares e objetos ela se apropria de signos da sua cultura e do seu meio social, no decorrer do seu 

desenvolvimento, com a entrada na escola esses estímulos se ampliam e expandem as possibilidades 

de interação social. Assim destaca o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

((BRASIL, 1998.p.13): 

 

O ingresso na instituição de educação infantil pode alargar o universo inicial das crianças, 

em vista da possibilidade de conviverem com outras crianças e com adultos de origens e 

hábitos culturais diversos, de aprender novas brincadeiras, de adquirir conhecimentos sobre 

realidades distantes.  
 

 

As relações entre as crianças na escola e dentro de seus grupinhos nos fazem compreender 

como elas pensam e se expressam nesse período de descobertas, a sua importância é destacada por 

Leontiev (1988) quando trata da teoria do desenvolvimento da psique infantil, o autor nos fala que 

durante esse período pré-escolar em que o mundo se abre cada vez mais para a criança ela passa a 

ampliar suas relações, que antes eram restritas as pessoas mais próximas como os pais e familiares, 

passando a conviver com outras crianças e formando pequenos grupos, sobre isso o autor destaca: 

  

 

As relações de uma criança dentro de um grupo de crianças são também peculiares. Os 

vínculos que as crianças de três a cinco anos estabelecem entre si constituem ainda, em 

grande parte, o elemento pessoal “privado”, por assim dizer em seu desenvolvimento, que 

conduz a um verdadeiro espírito de grupo [...]. (LEONTIEV, 1988.p 60). 

 

 

De acordo com o autor esses momentos de interação entre as crianças serão base para que 

posteriormente sejam aprofundados os sentimentos referentes ao grupo, e os laços existentes entre 

eles se tornem mais fortes. De acordo com o seu desenvolvimento as crianças costumam 

naturalmente formar pequenos grupos para que se sintam mais seguros e capazes. Nesse período de 

vida pré-escolar iniciam-se essas pequenas formações de equipes, a princípio motivadas pelas 

próprias professoras.  

As relações das crianças descritas no diário de Madalena Freire são relatos riquíssimos, que 

nos ajudam de forma significativa a conhecer um pouco sobre o universo infantil da pré-escola. 

Acompanhamos o desenvolvimento e o amadurecimento ocorrido nesse período e o avanço 

intelectual de cada indivíduo e do grupo como um todo. 
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Nos relatos que datam de fevereiro e março de 1978, Madalena nos fala sobre como as 

crianças estão se descobrindo membros do grupo, nas atividades coletivas como a roda de conversa 

e outras de interesse das crianças que exijam uma ação conjunta, surgindo de forma espontânea ou 

motivadas pela professora que conduz esse processo, nesse momento elas estão descobrindo a 

importância de fazer parte do grupo, e também a seu valor individualmente. 

Durante as atividades no parque descritas pela autora podemos perceber 

uma dinâmica entre os grupos da mesma sala e entre alunos de outras 

turmas, o que colabora para que haja uma variedade de interesses sendo 

colocados, valorizando-se a diversidade de conhecimentos de cada faixa 

etária ali reunida, como destaca Madalena (1978.p.23):  

: 

 

[...] estamos desenvolvendo no parque algumas atividades de interesses de alguns grupos 

[...]. Essa prática foi muito importante para todos os grupos: os maiores foram requisitados 

para ajudarem os menores a transportar areia e os menores enriqueceram seu universo de 

representação através da construção na areia, com o trabalho juntamente com os maiores.  

  

 

Ao interagir com outras crianças de séries e idades diferentes elas passam a realizar diversas 

atividades propostas pelas professoras ou mesmo motivadas por seus próprios interesses. Para 

Vygotsky (1994) na obra “A formação social da mente”, a aprendizagem  e interação social, deve 

acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal - ZDP, que seria a distância existente entre 

aquilo que o sujeito já sabe seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para 

aprender, mas necessita do auxílio de outros pares mais experientes. 

No Referencial curricular nacional para a educação infantil- RCNEI são dadas orientações 

referentes à interação social na infância, sua importância e como os professores podem e devem 

trabalhar para estimular esse processo. Madalena Freire já compreendia o valor dessa interação para 

as crianças e, em diversos momentos, percebemos a mediação para que os pequenos tivessem mais 

experiências de grupo. Segundo o RCNEI esse processo de interação social colabora para o 

desenvolvimento da autonomia nas crianças, tornando-as cada vez mais independentes: 

 

As crianças vão, gradualmente, percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, 

permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que representa uma condição 

essencial para o desenvolvimento da autonomia. [...] A autonomia, definida como a 

capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, 

valores, sua perspectiva pessoal, bem como a  perspectiva do outro, é, nessa faixa etária, 

mais do que um objetivo a ser alcançado com as crianças, um princípio das ações 

educativas. (BRASIL,1998.p.14).  

 

 

 A educação, nesse sentido, precisa enxergar a criança como um ser dotado de capacidade 

para se relacionar, com necessidades próprias de sua idade, colaborando e participando da 

construção dos seus conhecimentos. Madalena Freire nos mostra na sua prática diária no respeito 
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pela criança, ao propor as atividades procurava sempre ouvi-las, partindo sempre dos interesses do 

grupo, muitas vezes adequando seu planejamento para as situações reais que eram apresentadas 

pelas crianças, assim como nos relata “O planejamento das atividades se faz e se refaz, 

dinamicamente, na prática juntamente com elas” (p. 77). 

As crianças juntamente com Madalena exploram outras relações sociais na comunidade, 

conhecendo o mundo fora dos portões da escola. Durante as atividades descritas no relatório de 

maio e junho de 1981, as crianças realizam visitas às casas das colegas: Madá, Avana e Emília e em 

uma dessas visitas as crianças levaram presente para o quitandeiro, pois queriam agradecer as 

bananas recebidas por eles em outra ocasião. Madalena reflete sobre essa capacidade das crianças 

de interagirem: 

Dois fatos me chamaram atenção durante a caminhada. Em todos os lugares por onde 

passamos, as crianças faziam questão de entrar, perguntar o nome de cada pessoa, o que 

faziam [...]creio que esse comportamento vem da relação que  foi vivida e valorizada por 

mim, com José Luís ,o quitandeiro.(FREIRE.M,1981,p.81). 

 

A autora demonstra grande interesse em despertar nas crianças esse senso de coparticipação 

no processo de aprendizagem, envolvendo-as em diversas situações de aprendizagem também fora 

da escola, verificamos a influencia dos estudos de  Freinet (1979),das aulas passeios preconizadas 

por  este autor, que sempre valorizavam esse intercambio de conhecimentos. Explorando novos 

ambientes, conhecendo pessoas e dialogando os alunos ampliam cada vez mais sua visão de mundo.   

  

5.2.2 A presença dos pais na escola 

 

 Na referida obra verificamos a presença dos pais em várias situações na escola, Madalena 

valoriza essa aproximação com as famílias das crianças, trabalhando assim as diversas realidades 

sociais existentes no grupo, buscando uma parceria que agregue valores ao aprendizado dos alunos, 

demonstrando que essa relação é importante também para o desenvolvimento emocional das 

crianças, tornando a escola uma extensão do lar, minimizando os problemas de adaptação nessa fase 

repleta de mudanças para elas. Sobre essa presença da família na escola a autora enfatiza: 

  

[...] Acredito que neste processo de descobrir, conhecer o mundo, estamos todos nós juntos: 

eu, as crianças e vocês pais [...] É importante que as crianças percebam que o professor não 

é dono do saber, que seu pai, os pais também dono do saber, que seu pai, os pais também 

sabem. Que podem vir a trocar conhecimentos conosco. 

(FREIRE. M, 1978.p.58). 

 

 

Em seus relatos, a professora Madalena demonstra conhecer o valor de aproximar a família e 

a comunidade à escola. Essa participação é fundamental para o sucesso do processo pedagógico e 
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escolar, sendo tratado de forma mais clara e enfática hoje no Projeto Político Pedagógico das 

escolas, sobre esse tema o autor Celso Vasconcelos (2004. p.50) relata: “O Projeto Político 

Pedagógico (ou Projeto educativo), além de permitir a interação de pensamentos entre seus agentes 

construtores favorece a interlocução com a comunidade [...]”.  

O bom Projeto Político é aquele que consegue contemplar e envolver todas as partes 

interessadas no processo de ensino: professores, gestores, alunos, a família e a comunidade no 

entorno da escola. Quando o Projeto Político funciona de fato, percebemos que essa interação é 

extremamente benéfica para a aprendizagem dos alunos e para a fluidez do trabalho escolar, como 

observamos na turma de Madalena, que com suas ações podemos caracterizá-la como uma escola 

aberta a participação na qual é evidenciada uma gestão democrática participativa.  

Madalena Freire juntamente com as crianças recebem várias visitas e realizam diversas 

atividades interessantes: como o dia da “Dissecação”(p.58), quando o Júlio, pai de Rogério foi à 

escola para dissecar uma cobra. A ideia surgiu depois de uma visita ao Butantâ, onde as crianças 

ficaram curiosas em saber como era uma cobra por dentro. Aproveitando dessa oportunidade a 

professora organiza uma atividade com a participação do pai do Rogério. 

 A segunda visita relatada pela professora foi o Gogui, pai do Acauã  que havia mandado um 

pão para as crianças alguns dias antes, conforme nos fala Madalena (p. 59) : “ Mandamos um 

bilhete para o Gogui no mesmo dia, dizendo que tínhamos gostado muito do pão[...]”. Envolver os 

pais na didática de sala de aula é possível e gratificante para todos. As crianças aprendem mais e de 

forma dinâmica, a família participa do processo de ensino e aprendizagem de seus filhos. Essa 

prática norteou os trabalhos de Madalena durante todo o período em que esteve com essa turma. 

A visita seguinte foi do pai do Vadico, o Moisés, o qual ficou encarregado de conduzir os 

estudos sobre como se prepara um soro para a mordida da cobra, criando-se assim uma sequência 

didática com o assunto da dissecação da cobra, abrangendo ainda mais este tema que foi de tanto 

interesse das crianças. Madalena no fala da visita de Moises sobre a sua vivência na escola com as 

crianças: 

Mandamos bilhete dizendo que o Moisés viria, e todo mundo assinou [...]. Moisés viu 

nossas placas, sentou na roda, e começamos a conversa, que, aliás, foi muito bem 

conduzida por ele. E os comentários foram surgindo: puxa, eu pensava que cavalo só servia 

pra andar de cavalo. (quando víamos o processo para obtenção do soro). [...] As crianças 

mantiveram-se interessadas todo o tempo, participando, perguntando, clareando suas 

descobertas [...]. (FREIRE. M, 1978.p.62). 

  

 

 As crianças demonstram grande interesse por tudo o que ouvem e aprendem juntamente com 

os pais, as descobertas são tantas e o entusiasmo delas cresce a cada nova visita, podemos perceber 

que tanto os pais quanto as crianças experimentam uma nova forma de aprender, esse processo é 

riquíssimo e Madalena conduz a todos em clima de alegria e encantamento. As crianças seguem 
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descobrindo um mundo de sensações e aprendizagens significativas, as quais serão ampliadas no 

decorrer de seu desenvolvimento. 

Nesse processo de aprendizagem, é importante que estejam unidos: pais, educadores e a 

comunidade escolar como um todo. Pois o desenvolvimento integral das crianças depende de um 

trabalho coletivo, de esforços múltiplos, pois não é algo que ocorre apenas na sala de aula, é 

contínuo e se estende por todos os ambientes e relações das crianças. Conforme nos fala Madalena 

(1978, p.47):  

: 

 

[...] É aqui que os pais entram. Através do trabalho do dia-a-dia, do agora; pois os pais 

também estão no mesmo processo-como educadores que são–de busca do conhecimento 

juntamente com as crianças.  

 

 

 A obra de Madalena Freire já nos mostrava que a participação das famílias na escola faz 

toda a diferença para o êxito das crianças, sendo um trabalho conjunto. A preocupação constante de 

Madalena, é educar as crianças para a vida, demonstrando na prática do dia a dia, tudo aquilo que 

precisam aprender para crescerem homens livres e conscientes de seu lugar na sociedade. 

Transformando sua realidade por meio do saber, buscando seu lugar de cidadão de direitos. Sobre 

essa experiência vivida com as crianças e as famílias Madalena nos relata: 

 

A educação como um processo de conhecimento que engloba tudo e a todos – escola e pais. 

Nesse processo pais, irmãos e amigos (outras crianças) também veem a escola. Recebemos 

a visita de irmãos e amigos durante o ano que vieram pelos motivos mais diversos – falar 

sobre suas escolas, sobre bichos, ensinar-nos como se fazia flauta de barro, jogar futebol 

[...]. (FREIRE. M, 1981.p.120) 

 

 Durante o ano, as crianças e Madalena receberam diversas visitas e também saíram para 

visitar os locais de trabalho dos pais, a casa dos colegas, todas essas experiências foram fazendo 

parte da história do Pré. Ao longo dessas atividades, foram sendo construídos os conhecimentos, 

surgindo novas temáticas para estudo, ao mesmo tempo em que elas se apropriavam de conteúdos 

importantes como a aquisição da leitura e da escrita.    

 

5.2.3 As relações entre professor e criança  

  

Na educação infantil especialmente essa relação é delineada pela afetividade que envolve o 

ato de educar. Sabemos que é primeiramente na família, que existe a preocupação com os cuidados 

básicos de alimentação, higiene, proteção que os bebês e as crianças necessitam com o passar do 

tempo esse cuidados se ampliam e passam a serem divididos com outros espaços, como a escola, 

que irá desempenhar esse papel de cuidadora e educadora das crianças pequenas. 
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Apesar de saber da dimensão de cuidadora da escola, não podemos deixar de discorrer sobre 

a importância de dissociar a imagem da professora de educação infantil, de uma pessoa da família 

como a tia, o que durante muito tempo foi prática nas escolas , resumindo de forma equivocada o 

papel da educadora ou educador dessa faixa etária. Sobre esse assunto Paulo Freire (1997, p. 9): 

 

O que me parece necessário na tentativa de compreensão crítica do enunciado professora, 

sim; tia, não, se não é opor a professora à tia não é também identificá-las ou reduzir a 

professora à condição de tia. [...] Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa 

militância, certa especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de 

parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por 

profissão. 

 

A maior parte dos educadores não consegue perceber o quanto sua atuação é importante e 

necessita de grandes esforços para que se concretize plenamente. Nos relatos de Madalena Freire 

conseguimos vislumbrar sua vivência e atuação com as crianças, acompanhamos cada momento de 

interação entre elas, a forma com que lidava com as crianças é surpreendente e nos fazem refletir 

sobre a ação pedagógica no seu âmbito mais amplo: o cuidar e educar por meio do diálogo e do 

respeito mútuo. Assim nos fala Leontiev (1988.p 60) sobre o valor dessas relações para as crianças 

pequenas:  

 

Todos nós sabemos como são incomparáveis as relações das crianças dessa idade com suas 

professoras da escola maternal, quão necessária é para as crianças a atenção da professora e 

quão frequentemente elas recorrem à sua mediação em suas relações com outras crianças de 

sua idade. Pode-se dizer que as relações com a professora fazem parte de pequeno e íntimo 

círculo dos contatos das crianças. 

 

 

No referido trecho de Leontiev (1988), entendemos que a figura do professor nesse 

momento é para as crianças como um local seguro, alguém para que se aproxime e possa confiar, 

pois o seu círculo de relações é ainda muito restrito á família, elas estão vivenciando várias 

descobertas e conhecendo outras crianças, consequentemente, todas essas experiências são divididas 

com o professor que as acompanha, diariamente. Assim, nos relata Madalena em um trecho de sua 

obra: 

 

Gostaria de escrever este relatório sem dividi-lo em áreas, sem falar exclusivamente das 

atividades e seus objetivos em si, mas tentar passar para vocês o “pulsar” vivo de nossas 

descobertas diárias, de nossas dúvidas, o descobrir o mundo [...]esta constatação óbvia, mas 

intensamente forte, de que nós estamos vivendo juntos. Nós estamos habitando, construindo 

esse espaço da sala. Ele é um pedaço de cada um de nós, ele é nosso. 

(FREIRE. M, 1981. p.53)  

 

Em seus relatos,  Madalena faz a constatação de que o educador está ligado ao seu aluno de 

forma que ambos cooperam para a realização do processo de ensino, não pode haver uma relação 
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professor e aluno sem que haja um envolvimento real, uma inter-relação, de amizade, 

comprometimento e respeito mútuo. Em todos os momentos da obra percebemos a proximidade da 

professora com a sua turma, a cumplicidade que existe entre eles é extremamente benéfica para que 

o processo de aprendizagem não se torne maçante, ocorrendo de forma harmoniosa e lúdica. A 

professora é nesse momento cúmplice e parceira nas atividades desenvolvidas pela turma, se 

colocando de forma igual perante as crianças, isso podemos perceber na própria fala de Madalena 

(1978, p.45): 

 

[...] O professor, igualmente, com elas, os dois são sujeitos desse processo na busca do 

conhecimento. Daí que o papel do professor não é o de “dono da verdade”, que chega e 

disserta sobre o corpo e seu funcionamento, mas sim o de quem, por maior experiência e 

maior sistematização, tem a capacidade de devolver as crianças, de modo organizado, as 

informações do objeto de conhecimento. 

 

 

 O professor não é o detentor de todo o saber ele é o mediador, aquele que valoriza o 

conhecimento prévio de seus alunos, incentivando-os a buscar suas próprias respostas e 

arquitetando os meios para que o conhecimento esteja ao alcance de todos. O professor também se 

apropria do saber juntamente com os seus alunos, ao se preparar para uma aula, ao buscar novas 

informações para sanar as dúvidas das crianças, isso Madalena preconizava em sua obra: “Quando 

digo que o professor também está estudando, buscando o conhecimento juntamente com as 

crianças, digo isso concretamente, pelo que estou vivendo com as crianças [...]” (p.45). 

 Madalena está sempre atenta às descobertas das crianças, estimulando-as para que se 

expressem livremente, não há um aprisionamento do processo educativo, elas coparticipam de todos 

os momentos, sugerem atividades, propõem ações e são ouvidas por ela. As aulas são sempre 

planejadas, porém esse planejamento é revisto continuamente, podendo ser reformulado de acordo 

com o interesse das crianças. Para a turma de Madalena a busca pelo conhecimento é uma constante 

aventura, assim como nos fala Freire (1997, p. 77): 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos 

capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, 

algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender 

para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao 

risco e à aventura do espírito.  

 

 

A prática diferenciada de Madalena Freire, uma educadora que conduz sua turma de forma 

inovadora, é para nós até hoje uma inspiração, nos fazendo refletir sobre a educação como processo 

construído em comunhão. E a certeza de que ninguém pode embutir o conhecimento de forma 

coercitiva, sem a participação do educando e da família, nem impor uma forma engessada de 
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ensinar, pois o conhecimento nas crianças pequenas é construído por meio da vivência e da 

experimentação, na prática diária.  

Nessa perspectiva, se baseia toda a obra de Madalena Freire, sempre em busca de uma 

educação para a vida, transformando assim as práticas desprovidas de significado para as crianças, 

em momentos de descoberta, de sonho e de alegria em conhecer o novo.   Segundo Freire (1975), o 

educador e o educando são sujeitos do processo educativo, ambos crescem juntos nessa perspectiva. 

 

5.2.4 As bases epistemológicas na obra de Madalena Freire 

 

 Ao analisarmos a obra de Madalena Freire  “A paixão de conhecer o mundo”, verificamos 

em sua base teórica pressupostos epistemológicos  voltados para o Interacionismo de Piaget  e para 

a teoria histórico cultural de Vigotski, as quais combinam com a Pedagogia de Freire e com a 

Pedagogia de Freinet. Tais teorias apontam o sujeito do conhecimento como aquele que interage 

com o objeto, havendo o processo de interação entre sujeito-objeto, na visão de Piaget e entre 

sujeito-sujeito-objeto, na visão de Vigotski. 

 Na sala de Madalena, a educação é dialogada, a criança é coautora de sua educação, com 

estrutura capaz de reorganizar seus conhecimentos prévios e apropriar-se de outros. A professora 

estimula uma aprendizagem pela descoberta, focada no processo de interação da criança com as 

coisas ao seu redor, garantindo momentos para a experimentação e a construção do conhecimento, 

conduzindo-as a desenvolver sua curiosidade, criatividade e inventividade .   

A autora nos mostra desde o inicio de seu relato que comunga de um pensamento 

envolvente: “É importante desde o início salientar que de maneira alguma esta rotina é vivida de 

modo rígido, inflexível durante o decorrer do dia. Muitas vezes, as próprias crianças propõem a sua 

inversão.” (p.19). Essa referência nos remete a Paulo Freire, que preconizava uma escola 

conscientizadora, que problematizasse a realidade e trabalhasse pela transformação radical da 

sociedade por meio da instrução. 

Madalena é consciente de que a prática escolar está sujeita as condicionantes de ordem 

sociopolítica que implicam diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, 

diferentes pressupostos sobre o papel da escola e da aprendizagem. Estimula a livre participação da 

família e da comunidade escolar, trazendo para dentro da sala de aula diferentes realidades sociais, 

permitindo uma troca de experiências de vida ao mesmo tempo em que amplia a visão de mundo de 

suas crianças, proporcionando uma extensão da sala para fora dos muros da escola. 

 Sua prática pedagógica pressupõe que a busca pela aprendizagem é uma força motivadora, 

que incentiva a criança a buscar a resolução de uma situação-problema, a qual será analisada 

criticamente pelo grupo. Assim, como afirma Libâneo (1990), aprender é um ato de conhecimento 
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da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de 

uma aproximação crítica dessa realidade. 

Em se tratando de aprendizagem e desenvolvimento, vimos que a prática pedagógica de 

Madalena Freire tem sustentação mesmo em Vigotski, pois para ele, a aprendizagem acompanha o 

desenvolvimento. Do ponto de vista do desenvolvimento global da criança , o aprendizado 

determinado para os níveis de desenvolvimento que já foram alcançados é, ineficaz. Segundo 

Vigotski (1991, p.100): “[...] Ele não se dirige para um novo estágio do processo de 

desenvolvimento mas , ao invés disso, vai a reboque desse processo [...]”.   

Nesse sentido, o professor acredita que seu aluno é capaz de aprender sempre e de forma 

dinâmica, podemos lembrar que, para Piaget (1967), a estrutura, antes de ser formal é orgânica. A 

dinamização do processo de aprendizagem necessita de uma atenção redobrada do educador, pois 

além de ensinar, ele aprende juntamente com seu aluno, e percebe o conhecimento que já foi 

construído até o momento, o qual servirá de base para aprendizagens futuras. 

Analisamos a rotina de Madalena com suas crianças e nos pequenos detalhes, nas mais 

simples atividades podemos vislumbrá-la como mediadora dos alunos, uma facilitadora. Seus 

alunos já trazem um saber acumulado de suas experiências em família, e ela precisava, apenas criar 

situações de aprendizagem em que as crianças eram desafiadas, encorajadas a interagir com as 

mesmas, favorecendo, assim, o processo de construção de conhecimento. A professora estava aberta 

para qualquer ação que despertasse o interesse das crianças, acolhendo e valorizando, revendo, 

dinamicamente, seu planejamento, por entender que a construção do sujeito do conhecimento se dá 

na participação  e na troca de saberes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente relatório é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, cuja proposta foi 

analisar a obra de Madalena Freire “A Paixão de Conhecer o mundo; relato de uma professora”, 

datada do ano de 1983. Tal relato é feito em forma de diário; a professora ao desenovolver sua 

prática pedagógica com crianças de 4 e 5 anos numa  Pré-escola na cidade São Paulo, preocupa-se 

em fazer o registro dessa prática de forma minuciosa.  

O estudo da obra foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, seguindo alguns objetivos 

traçados:  

Primeiramente, identificamos as teorias que perpassam a obra como produção acadêmico-

científica, inseridas nas situações de aprendizagem vivenciadas no espaço da pré-escola, por 

Madalena Freire e as crianças, por meio de uma releitura.  Vimos que são diversos teóricos que 

tratam da temática educação infantil, os quais são citados pela própria autora em determinados 

momentos da obra, ou estão inseridos em sua prática pedagógica. 

Realizamos, também, a análise da obra nos planos das relações sociais e afetivas, didático-

psicopedagógicos e epistemológicos, verificando, sistematicamente, como se davam essas relações 

na vivência diária das crianças com Madalena, com a comunidade escolar e com a família nos 

momentos em que estava inserida na escola. 

No decorrer da pesquisa, percebemos a importância que tinha o registro para Madalena 

Freire em tudo que ela realizava com a sua turma na educação infantil. Registrava a vivência 

partilhada de experiências, a participação da família para o desenvolvimento da criança, do diálogo 

professor-aluno, e do comprometimento do educador com o processo de ensino. Todo esse conjunto 

da obra nos faz refletir sobre o universo infantil e como a entrada na escola pode estimular ou 

castrar o desejo de conhecer o mundo, que é parte das crianças.  

A pesquisa realizada foi de extrema relevância e serve como contribuição nos estudos da 

obra de Madalena Freire para as práticas de educação infantil de professores, acadêmicos e outros 

profissionais da área, bem como incentivo para práticas pedagógicas mais humanas e participativas, 

que valorizem a autonomia das crianças, estimulando à criatividade e a inventividade no processo 

de construção de conhecimento nos espaços escolares e, especificamente, na pré-escola. 

Os pressupostos epistemológicos embasadores de sua prática pedagógica, direcionavam a 

sua atuação como professora educadora, tornando-a mediadora e facilitadora do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, numa perspectiva interacionista e histórico-cultural. 
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Essa perspectiva, como bem já foi afirmada, conduz o individuo a se tornar sujeito do 

conhecimento, porque é instigado ao processo de busca e de descoberta, provocando a interação 

entre sujeito e objeto. Madalena Freire, com essa clareza epistemológica, assumia a postura de 

conduzir as crianças ao processo de aguçamento de sua curiosidade espontânea a uma curiosidade 

científica, ou epistemológica, como dizia Paulo Freire (1997). 
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R R R R R R X X X X X  
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