REDE DE EDUCADORES E PESQUISADORES DA EDUCAÇÃO FREINET - REPEF
UM BREVE HISTÓRICO

Surge um novo movimento de educadores Freinet no Brasil
No início de agosto de 2011, um expressivo grupo de educadores que, até então, ligavam-se à
ABDEPP/Freinet (Associação Brasileira de Educadores e Pesquisadores da Pedagogia Freinet), insatisfeitos com a
forma de organização daquela entidade, reuniu-se na casa da educadora Rosa Sampaio e decidiu-se pelo
desligamento da ABDEPP e pela construção de um novo grupo com uma nova forma de organização.
Foram realizados intensos debates nos quais buscávamos uma alternativa de organização que
atendesse à necessidade de seus membros no sentido de uma participação em rede, uma troca efetiva de
experiências que pudessem contribuir para o trabalho pedagógico e para o aprofundamento da prática dentro
dos princípios da Pedagogia Freinet.
Ainda em meados de agosto, este grupo realizou outra reunião, desta vez no Colégio Santa
Felicidade, em Jundiaí, São Paulo e propôs a realização de um Encontro para consolidar a criação deste novo
grupo.
Assim, no dia 07 de setembro de 2011, realizamos em Limeira, SP (no Colégio Portinari), um encontro
de fundação deste novo movimento: a REPEF – Rede de Educadores e Pesquisadores da Educação Freinet.
Os princípios que nortearam a construção desse grupo foram os de participação ativa, cooperativa e
em rede de todos os seus filiados. Embora tenhamos iniciado um novo grupo com uma forma diferente de
organização, muitas das pessoas que se empenharam na criação desta rede já têm uma longa trajetória com a
Pedagogia Freinet. Têm também uma longa história de trabalho de militância na divulgação das ideias de Freinet
e na propagação das práticas de sua pedagogia. Ou seja, é uma nova rede com a energia e o entusiasmo que é
próprio do novo, mas é também um grupo com experiência e maturidade.
Para garantir a comunicação e as trocas de informação este grupo criou alguns mecanismos:
 uma lista de discussão pela Internet
 um Blog cujo endereço é redefreinet.blogspot.com.br
 uma página no Facebook sob o título Pedagogia Freinet

Apresentamos nas próximas páginas um pouco de que temos feito e quem somos nós.

Quem somos nós?
Hoje (novembro de 2013), somos cerca de 110 filiados, professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
e Médio e professores nas Universidades. Estamos distribuídos por diferentes cidades e estados do nosso país.
Assim, temos:

No Estado da Bahia
Mônica e Marcos Zanda
trabalham numa ONG.

Brasília, Distrito Federal.
Lucianna Magri, Otávio Moser e outros
estão formando um Pólo Freinet.

Rio Grande do Sul.
Rita Medeiros professora universitária e
atua com o grupo de Pelotas.
Nina Rosa professora universitária.

No Estado de Minas Gerais
Alzira Quiroga é professora
universitária e anima um grupo
de professoras e estudantes.

No Estado do Rio de Janeiro
Anne-Marie Milon é professora
universitária e orienta estudantes
sobre a Pedagogia Freinet.

No Estado de São Paulo temos:
Cidade de São Paulo Rosa Sampaio coordena há mais de 35 anos um Núcleo. Participam ativamente deste núcleo os
educadores Flávio Boleiz e Ana Lúcia Silva.
Campinas – a Escola Curumim que existe desde 1978, tem uma equipe de cerca de 30 professores que pesquisam e utilizam a
Pedagogia Freinet nas suas classes. A Escola Curumim oferece cursos de formação, inclusive na Universidade Estadual de
Campinas. Já participou da organização de Encontros Nacionais e regionais. Publicou em 2011 a Revista Chão de Escola com
artigos dos professores, refletindo sobre a prática pedagógica.
Campinas – professoras da Rede Municipal atuando com a Pedagogia Freinet.
Jundiaí – Colégio Santa Felicidade
Limeira – O Colégio Portinari nasceu em 1997, já com uma Proposta Pedagógica pautada na educação proposta por Freinet.
Em 1998 criamos um Núcleo de Estudos no colégio que contou com a ajuda de Rosa Sampaio e Maria Lúcia dos Santos.
Conhecemos a Escola Curumim, que nos ajuda a seguir cada vez mais confiantes nessa caminhada Freinetiana. Participamos
de 8 Encontros Nacionais, 1 internacional (França), e muitos Encontros Regionais. O Núcleo de Estudos Freinet do Portinari
sediou o 1º Encontro da REPEF. Nossos Encontros Pedagógicos acontecem mensalmente com trocas de saberes e leituras
sobre Freinet. Conseguimos trabalhar Freinet do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio com ênfase maior
no EF I e II.
Bauru – O núcleo de Bauru atua há muitos anos promovendo discussões e formação de professores.
São Carlos – Escola Oca dos Curumins trabalha com Educação Infantil e Ensino Fundamental, com longa experiência e atuação
na Pedagogia.
Paulínia – Professoras da rede municipal de Paulínia.

Este grupo construiu nossa Carta de Princípios que está a seguir

Carta de Princípios da Rede de Educadores e Pesquisadores da Educação Freinet (REPEF)

1. A REPEF é uma rede de educadores, de entidades e movimentos da sociedade civil que se propõem a estudar,
divulgar e praticar a educação afinada com as práticas da Escola Moderna, também conhecida como Pedagogia
Freinet. A REPEF, enquanto rede de educadores Freinet, é signatária da Carta da Escola Moderna, propugnando
seus valores e princípios como instrumentos de construção de uma outra educação e um outro mundo possíveis e
necessários à realização humana.
2. A REPEF constituiu-se oficialmente no Encontro realizado em Limeira no dia 07 de setembro de 2011, no
Colégio Portinari, com a presença de educadores de diferentes cidades do país. Após o encontro, numerosos
foram os que, não tendo podido participar da sua constituição, aderiram à Rede.
3. A REPEF tem por objetivo promover o entrosamento entre seus membros. A troca de experiências concretas
constitui um ponto de partida e uma referência fundamentais para o debate e a produção intelectual. O objetivo
é, na perspectiva da Pedagogia Freinet, fortalecer uma reflexão sobre a prática, na prática, para a prática, nas
escolas, da Educação Infantil à Pós-graduação, e em todos os espaços educativos, sejam eles formais ou não
formais.
4. O engajamento com a Pedagogia Freinet coloca os seus filiados comprometidos com as alternativas
progressistas em educação, que visam o avanço de propostas libertadoras, voltadas aos interesses dos alunos, em
especial aos das classes populares, em favor de uma formação cidadã de indivíduos democráticos e
comprometidos com o seu tempo e com o devir planetário.
5. A REPEF é um espaço plural e diversificado, laico – portanto não confessional –, não governamental e não
partidário, que articula de forma descentralizada, em rede, pessoas, entidades e movimentos engajados em
ações concretas, do nível local ao internacional, pela construção de uma outra educação, baseada nos princípios
e valores da Carta da Escola Moderna, e de um outro mundo.
6. A REPEF propugna pelo respeito aos Direitos Humanos e aos Direitos da Infância e da Adolescência, pela
prática, em todos os espaços educativos, de uma democracia verdadeira e participativa, semente de relações
igualitárias, solidárias e pacíficas entre pessoas, etnias, gêneros e povos. Condena todas as formas de dominação
assim como a sujeição de um ser humano pelo outro.
7. A REPEF tem caráter aglutinador e busca uma organização interna horizontal, democrática e cooperativa. Sua
estrutura em rede significa que todos os participantes são chamados à participação nas decisões, podendo criar
comissões que se responsabilizem por determinadas ações solicitadas pelo grupo, a fim de operacionalizar o
desejo expresso por todos os seus participantes. Tais comissões podem também se formar espontaneamente a
partir de interesses de parte dos membros da rede
8. A REPEF, como espaço de debates, é um movimento de idéias que estimula a reflexão acerca dos valores e
práticas educacionais, e a disseminação transparente dos resultados dessa reflexão. Nesse sentido, a REPEF
trabalha para organizar encontros presenciais e não presenciais entre seus membros e produzir publicações
através de meios eletrônicos (blogs, sites etc.) ou físicos (revistas, jornais etc.) que auxiliem no aprofundamento
sobre as práticas pedagógicas embasadas na Pedagogia Freinet.

Além disso, os grupos das diferentes
cidades (Jundiaí, Campinas, Brasília
etc) intensificaram o trabalho local,
organizando Encontros. Assim,
tivemos:

1º ENCONTRO
de educadores jundiaienses

pela Escola Moderna
Tema: A Livre Expressão como prática
pedagógica

- Encontro de Brasília, DF, no dia
10/03/2012;
- Encontro de Jundiaí, no dia
24/03/2012;
- Encontro de Campinas, no dia
05/05/2012.
Nesta página temos uma ilustração do
material divulgado para esses
encontros.

Público: professores em qualquer nível de ensino, gestores
educacionais, estudantes
Data: 24 de março (Sábado)
Início: 8h
Local: Colégio Santa Felicidade
Inscrições pelo telefone 4522-7721 (investimento RS 10,00)
Programação:
8h - Credenciamento
8h30 - Comunicação «A Modernização da Escola através da
Expressão»
9h30 - Socialização
10h - Inscrições para oficinas e comunicações
10h30 - Oficinas e comunicações
«Temos de fazer nascer o futuro no
12h - Almoço cooperativo
seio do presente e do passado, o que
13h - Oficinas
implica não num espetacular apelo à
15h30 Apresentações
novidade, mas prudência, método e
uma grande humanidade.» Freinet
16h Encerramento

1º Encontro Campinas
de Educadores Freinet
PROGRAMAÇÃO
8h – Café
9h – Abertura – Gláucia Ferreira
9h15 – Palestra com Ruth Joffily
10h30 – Comunicações
12h – Almoço
13h15 – Comunicações
15h – Café
15h30 – Roda final de trocas
16h – Apresentação do coral COROMIM
e Roda de Dança (todos)
16:30h – apresentação do filme:
O mestre que deixava as crianças
sonharem.

!

RODAS DE CONVERSA
 O Livro da Vida: o registro da aula
como acontecimento.
 O Texto Livre: o aluno torna-se autor.
 Jornal de Parede: “Eu critico”, “Eu
proponho” e “Eu felicito”. O diálogo e o
exercício da cidadania.
 Os Ateliês: uma outra organização
da sala da aula.
 Aula Passeio: um mundo para
descobrir.
Estas são as primeiras Rodas de Conversa que
propomos. Poderão surgir outras trazidas pelos
participantes.

Em julho de 2012 um grupo de 10 pessoas da REPEF participou da RIDEF em Léon.
Voltamos ao Brasil cheios
de entusiasmo. Em
Setembro fizemos novo
Encontro do grupo, desta vez
no Colégio Santa Felicidade,
na cidade de Jundiaí.

Este é o Convite que foi enviado a todos os membros da REPEF para participarem do Encontro/Forum.

II FÓRUM DA REPEF
UM SONHO QUE SE SONHA SÓ
É SÓ UM SONHO QUE SE SONHA SÓ
MAS SONHO QUE SE SONHA JUNTO
É REALIDADE
(Raul Seixas)
Local: Colégio Santa Felicidade, Jundiaí, SP. Dia 15/09/2012, sábado, das 9:00 às 16:30h
Inscrições até 12/09: preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail elainecarmed@gmail.com
Nossa Rede de Educadores da Pedagogia Freinet está completando um ano. Na avaliação do trajeto percorrido podemos constatar algumas
realizações do grupo: nossa lista de discussão está bem ativa, o blogue e a página no Facebook também. Escrevemos a nossa Carta de Princípios e
temos feito gestões para nos filiarmos à Federação Internacional dos Movimentos de Escola Moderna (FIMEM).
Este II FÓRUM tem como objetivo o aprofundamento da nossa organização. Somos uma Rede e estamos no momento de explicitar quais os
nós que nos ligam e nos enlaçam. Assim como o I Fórum realizado em Limeira no dia 07/09/11 teve o caráter de Assembleia de fundação, este II
Fórum será para definirmos nossas regras de funcionamento.

PROGRAMAÇÃO

Inaiá – 9 anos

Comes e bebes e
infraestrutura do Encontro:
Café da manhã: cada participante traz algum quitute
(pãozinho, bolachas, biscoito, manteiga, requeijão...) e o
grupo do Colégio Santa Felicidade oferece café e chá.
Almoço: R$ 15,00
Infraestrutura: R$ 10,00
Total: R$ 25,00

9:00h – Chegada, café
10:00h – Ateliê RIDEF –"Atravessar o muro"
11:00h – Apresentação slides/filme sobre RIDEF – a cargo do pessoal da
Curumim
11:30h – Exposição/apresentação dos trabalhos trazidos pelos participantes
12:30h – Almoço
13:30h – Discussão em grupo grande sobre próximos passos da REPEF. Temas
para debate:
1. Estatuto – Flávio
2. Site/blogue – Simone
3. Cadastro/comunicação interna – Otávio
4. Congresso em 2013 – Elaine
5. Revista – Gláucia
6. Comunicação externa/rede América/encontro no Chile – Gláucia e Simone
14:00h – Discussão/perguntas/debates no grupo grande
15:00h – Reuniões em grupos menores para desenvolver os temas
16:00h – Plenária final

Nesta reunião decidimos escrever o nosso Estatuto e formalizar nosso grupo a fim de participar da
FIMEM. Uma comissão foi encarregada de fazer este trabalho.

Em Maio de 2013 realizamos o nosso III Encontro. Entre outras importantes propostas, aprovamos o do
trabalho da Comissão de Estatuto e decidimos encaminhar o documento final à lista de Internet para sua
aprovação.
Nosso Estatuto foi aprovado e será encaminhado para o Registro Oficial.
Atenciosamente,
Gláucia de Melo Ferreira (representante da REPEF).
26 de março de 2014.

