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INTRODUÇÃO: 

A história da linguagem é a própria história humana. E em um mundo cada vez mais centrado na 

comunicação/informação, percebe-se uma mutação nas formas de ler e escrever e nos propósitos para 

a realização dessas funções quando comparadas com o passado (HÉBRARD, 2010). 

De acordo com o pedagogo francês Georges Snyders, as práticas escolares, tais como a leitura 

e a escrita, não devem ser realizadas com o simples propósito de decodificar signos, pois, desse modo, 

gera-se no educando a falta de liberdade, de autonomia, de originalidade, de capacidade crítica e de 

intervenção na realidade. O autor acredita que tais práticas devem despertar nos estudantes o prazer e 

a alegria pelo conhecimento escolar. Snyders propaga a ideia de que deve existir alegria na escola e 

que os alunos devem se sentir contentes através da cultura, sendo que esta se dá por meio da política, 

da ciência, da economia, da literatura e da arte, sendo estas duas últimas nosso enfoque no presente 

estudo. 

Em suas obras, Snyders (1988) dá importante destaque a satisfação que a cultura deve e é capaz 

de proporcionar aos alunos durante o trabalho com arte e cultura na escola, costurando a ideia de que 

existem dois tipos de cultura: a cultura primeira cuja formação acontece no cotidiano de forma não 

sistematizada; e a cultura elaborada, a qual é científica e opera uma crítica sobre a cultura anterior, 

sistematizando seus dados e lhe dando uma nova visão da realidade, sendo esta conhecida como 

cultura escolar. Tais divergências não criam entre as duas um fosso intransponível, mas se 

complementam, pois, a cultura escolar, representada pelo professor, encontra-se em continuidade com 

a cultura primeira, que pertence ao estudante.  

Desse modo, ao realizar o movimento de passar da cultura primeira à cultura elaborada, sem 

negar ou abandonar os saberes que o aluno trouxe consigo, o conhecimento se torna humanizado. 
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Desenvolve-se no educando as diversas potencialidades humanas, que formarão um indivíduo 

impactante na sociedade. 

Tendo isso em vista, o autor defende uma pedagogia que verdadeiramente possibilite a formação 

desse indivíduo impactante, através da satisfação advinda da aquisição de conhecimentos que, de fato 

mudarão algo em sua vida. Diz respeito a informações que transformarão trajetórias. 

Consequentemente, a literatura se encaixa nessa linha de raciocínio, pois, a cada nova leitura feita, o 

leitor se depara com algo que antes era desconhecido por ele e evolui. Ao ler um novo texto com um 

diferente discurso, reformula e modifica seu repertório, afinal, “a cada leitura, o que já foi lido muda de 

sentido, torna-se outro. É uma forma de troca” (GOULEMOT, 2001, p. 116). Um livro é capaz de mudar 

tudo. 

Posto isto, consideramos que as obras do autor e suas ideias contribuirão para o aprofundamento 

da compreensão de que a literatura se constitui como base para a formação humana e, sendo a escola 

um espaço profícuo para a formação dos “novos leitores”, as bibliotecas e as salas de leitura poderiam 

potencializar tal formação pela mediação dos professores que nelas atuam, formulando e reformulando 

compreensões, posições e discursos de indivíduos que estarão em eterna construção. 

METODOLOGIA: 

A metodologia aplicada na presente iniciação científica ocorreu através de resumos das obras e 

apontamentos dos principais aspectos destacados nos textos no que se refere (i) ao trabalho com arte 

e cultura na escola e (ii) as relações entre leitura, leitura da literatura e apropriação da cultura. Para a 

realização dessa pesquisa, de natureza bibliográfica, as seguintes obras relacionadas à temática e 

publicadas por Georges Snyders em português foram lidas e sistematizadas: “A alegria na escola” 

(1988), “A escola pode ensinar as alegrias da música?” (2008), “Alunos felizes: reflexão sobre a alegria 

na escola a partir de textos literários” (2005) e “Feliz na universidade: estudo a partir de algumas 

biografias” (1995). 

Visando maior abrangência e alcance de dados, realizamos também um levantamento dos 

principais artigos de demais interlocutores que contribuam com a explicitação das ideias de Snyders. A 

pesquisa foi realizada através de palavras-chaves, tanto no Banco de Teses e Dissertações (CAPES) 

quanto em outros sites que catalogam tais trabalhos, como por exemplo, o Portal de Periódicos 

Eletrônicos Científicos da UNICAMP (PPEC). As palavras-chaves utilizadas foram: Georges Snyders + 

alegria na escola, Georges Snyders + leitura, Georges Snyders + leitura da literatura e A alegria na 

escola + leitura. 

Inicialmente, tais palavras-chaves foram buscadas no CAPES. Dentre o conjunto de achados, 

notou-se após a leitura dos resumos dos artigos que a grande maioria não se encaixava com os 

presentes objetivos dessa iniciação científica, a saber, identificar, nas obras de Georges Snyders, 

aspectos relativos ao papel da arte na educação e ao modo como a arte e a cultura se manifestam nas 

práticas de leitura da literatura no ambiente escolar. Apenas uma dissertação de mestrado mencionada 
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no site e encontrada no formato de publicação para a Revista Perspectiva se configurou como um eixo 

interessante para nossa pesquisa. 

Após essa pesquisa no CAPES, continuou-se a busca por outros sites. Através das palavras-

chaves, encontrou-se um artigo no PPEC cujo resumo coadunou com a discussão do livro. Além disso, 

alguns artigos foram disponibilizados pela orientadora a fim de serem usados como apoio para a 

discussão das obras relativas ao pensamento pedagógico de Snyders. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A primeira leitura foi a obra “A alegria na escola” de Georges Snyders. Nela introduziu-se 

assuntos que serviram como conceitos básicos para a compreensão dos próximos três livros 

selecionados para a presente pesquisa, sendo tais concepções a distinção entre cultura primeira e 

cultura elaborada, e a noção de continuidade-ruptura. Em suma, Snyders explica que a cultura primeira 

se trata daquilo que nasce como decorrência da experiência direta com a vida, sendo associada ao 

senso comum e aos saberes não sistematizados que são realizados no cotidiano. Já a cultura elaborada 

compreende os conhecimentos científicos, cultos, artísticos, literários e políticos. O autor elabora os 

conhecimentos da cultura primeira a partir desses eixos. Relacionamos tais culturas com os conceitos 

espontâneos e os conceitos científicos de Vygotsky (2005) e dentro da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Enquanto os conceitos espontâneos são construídos no dia a dia, fora da sala de aula e derivados das 

experiências das crianças, os conceitos científicos são originados nos processos de ensino, através da 

mediação dos professores, partindo de procedimentos analíticos. Pensando nessas culturas e conceitos, 

Snyders afirma que a cultura primeira não é algo menor ou apenas um ponto de partida a se abandonar. 

Por meio da ideia de continuidade-ruptura, ele explica que sim, é necessário avançar da cultura primeira 

para a elaborada a fim de se atingir mais satisfação cultural e escolar, mas que essas culturas não se 

negam. É preciso saber situar seus limites para ampliar e aprofundar o que na cultura primeira era só 

uma impressão, algo pressentido e não sistematizado. A cultura elaborada vem para proporcionar ao 

estudante a alegria de aprender, compreender e atingir aquilo que ele não teria se dirigido 

espontaneamente sozinho. É isso que Snyders propõe: um modelo pedagógico que atue na construção 

do indivíduo, permitindo-o se sentir realizado (ter alegria) para que possa atuar na sociedade de maneira 

impactante. 

Tendo em vista tais ideias, partiu-se para o segundo livro, “A escola pode ensinar as alegrias da 

música?”, no qual o autor novamente retoma os conceitos apreendidos no livro anterior para trazê-los 

ao campo da música e ao papel que ela desenvolve no contexto escolar, tanto na vida do educador 

quanto na dos educandos. Para Snyders, a escola deve propiciar aos jovens as progressivas alegrias 

dos encontros com a música naquilo que ela tem de genial, ou seja, as suas obras-primas. Deve 

apresentar o que a cultura elaborada reserva na área da música, como as belas sinfonias de Beethoven. 

Contudo, também deve abraçar a cultura primeira que se encontra nas músicas modernas que os jovens 

apreciam e ouvem no cotidiano, como o rock. Nesse movimento de continuidade-ruptura na música, 

precisamos compreender que o professor não precisa acabar com as canções que agradam a imensa 
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maioria de seus alunos, nem aceitar absolutamente todas as músicas como se tivessem o mesmo valor 

histórico-cultural, mas apresentar-lhes as obras-primas grandiosas e ensiná-los o porquê de seu peso e 

relevância. Depois de abordar sobre os desafios encontrados na trajetória do professor de música, sobre 

a importância da renovação de conteúdos que garantam a alegria escolar e cultural, sobre as músicas 

dos jovens e sobre as obras-primas, Snyders finaliza seu livro sem dar uma resposta definida para a 

pergunta proposta no título da obra, mas deixa um punhado de reflexões com uma dose de esperança 

de que sim, é possível ensinar na escola as alegrias da música. 

No terceiro livro, intitulado de “Alunos felizes: reflexão sobre alegria na escola a partir de textos 

literários”, Snyders se propõe a analisar, a partir de um novo ângulo, os problemas sobre a alegria na 

escola. Dessa vez o autor tenta provar, através da literatura, que a alegria escolar de fato existe. Os 

exemplos que encontra são raros e excepcionais, pois a grande maioria dos relatos situa a escola como 

lugar de tristeza e ambienta nela o sentimento de rancor. Paulo Freire (2005) ressalta dizendo que: 

Se o tempo da escola é um tempo de enfado em que o educador e educadora e 
educandos vivem os segundos, os minutos, os quartos de hora à espera de que 
a monotonia termine a fim de que partam risonhos para a vida lá fora, a tristeza 

da escola termina por deteriorar a alegria de viver. (FREIRE, 2005, p. 9) 
Nesse movimento, Snyders trabalha em seu livro as duas funções da escola nas quais a alegria 

pode ter forte presença, sendo elas a de preparar o jovem para o futuro e assegurar a ele as alegrias 

presentes durante seus anos de escolaridade, para que assim haja o contentamento em aprender, 

compreender e viver. O autor também disserta sobre a importância das relações pessoais dos 

estudantes entre eles, entre os professores e entre as obras-primas, para que progridam em alegria, 

visto que a aprendizagem também acontece por meio desses vínculos. Pensando nessas relações 

interpessoais, o autor também traz a necessidade de conciliar a esfera do intelectual com a do afetivo, 

pois como diz Paulo Freire, “não se pode falar de educação sem amor”. Por fim, Snyders trata de um 

dos pontos mais marcantes dessa obra: a importância do obrigatório na escola e como tirar alegria dele, 

visto que grande parte das tristezas encontradas nas literaturas que Snyders pesquisou vinham de 

experiências ruins com o obrigatório. 

O último livro analisado nessa pesquisa, “Feliz na universidade: estudo a partir de algumas 

biografias”, não se debruça mais sobre as questões da escola básica que víamos até então. Agora, o 

palco das discussões é a universidade e, depois de tantos anos dedicados a procurar quais os requisitos 

necessários para a escola oferecer aos alunos um lugar de alegria presente, Snyders se propõe a fazer 

o mesmo para o curso superior. Assim como no livro anterior, o autor buscou por biografias, fossem elas 

autobiografias ou redigidas por terceiros, que apresentassem jovens capazes de encontrar alegria em 

suas relações com os estudos universitários. Novamente, o autor teve dificuldade de encontrar essa 

documentação para sua pesquisa, pois numerosíssimos são os adultos que declaram não ter conhecido 

alegria alguma em seus estudos superiores. Com os poucos relatos de alegria que encontrou, o autor 

disserta sobre as diferenças entre alegrias e não-alegrias. A primeira pode ser vista, por exemplo, no 

rompimento de barreiras entre conhecimentos através da alegria do esforço bem-sucedido. Já a 

segunda, pode ser observada na insatisfação acerca do currículo escolhido que sobrecarrega o 
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estudante de tarefas. O autor trata desses e de outros conceitos que rodeiam a prática universitária em 

seu livro. Ele enfatiza também a relevância da esfera da socialização, dissertando sobre a importância 

dos colegas universitários que, ao socializarem em uma cultura centrada em interesses gerais em 

comum, podem encontrar a alegria cultural. Além das relações entre os colegas, Snyders também 

trabalha sobre o relacionamento dos jovens com os mestres mais velhos e como muitas vezes há 

conflitos de geração entre as duas idades, o que pode sufocar a alegria. Para que possam aprender uns 

com os outros, desconstruindo conceitos para construir novos, alunos e professores precisam 

estabelecer conexões e um relacionamento entusiástico, pois, apesar de a universidade ser um espaço 

distinto da escola, ele também é capaz de oferecer as mais altas alegrias culturais. 

CONCLUSÕES: 

Os resultados evidenciam que o pensamento pedagógico de Georges Snyders contribui para o 

processo de formação dos professores da escola básica na medida que os faz refletir acerca dos 

conteúdos ensinados na escola, na necessidade de sua renovação e na importância de se partir daquilo 

que o estudante já conhece para elaborar seu pensamento com maior profundidade, ampliar sua cultura 

primeira para a elaborada e, dessa forma, atingir um maior nível de satisfação cultural, seja nas artes, 

na literatura ou na cultura. Esse processo é essencial tanto para a formação dos professores quanto 

para a formação dos alunos, visto que os estudantes precisam sentir a alegria cultural no presente 

enquanto se preparam para o futuro e os professores necessitam da mesma para a melhoria da 

qualidade de seu ensino e engajamento das aulas. 
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