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• A Educação Nova ou Escolanovismo
(primeira metade do século XX)

� Vídeo 1

� Vídeo 2

� Vídeo 3



Contexto histórico

• Turbulência étnica da primeira metade 
do século XX (duas Grandes Guerras).

• Grande Depressão (1929 � Wall Street).

• Desenvolvimentismo brasileiro (� Era 
Vargas e o “Estado Novo”).

• Crescente processo de urbanização.

• Êxodo rural e crescimento industrial 
brasileiro.



• Concretização dos ideais iluministas
(emancipação humana � sujeito com 
autonomia de pensar e agir; direitos 
conquistados).

• Dificuldades para por em prática a “escola 
gratuita, laica e universal”.

• Sufrágio universal (direito ao voto pelas 
mulheres).

• Movimentos sociais de contestação
(greves, defesa dos direitos do cidadão, da 
mulher, da criança, do trabalhador, das 
etnias, das minorias, dos animais e da 
natureza).



“[...] continuava a ilusão de que a educação 
pudesse garantir mobilidade social e 

sucesso profissional. Para essa concepção 
de educação, como instrumento de 
democratização da sociedade, muito 
contribuiu o ideário da Escola Nova”.

(ARANHA, M. L. de A. História da Educação e da 

Pedagogia: Geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 
2006, p. 246)



Realizações da Escola Nova

1. Tentativa de superação da escola 
tradicional

Rígida, magistrocêntrica e memorizativa

2. Tentativa de criar uma escola mais 
realista para a burguesia (adequada ao 
mundo em constante transformação)



3. Pedagogos Feltre, Basedow e Pestalozzi
foram precursores da Escola Nova

Preconização de métodos ativos de 
educação considerando a formação global 

do aluno

4. Características principais da Escola Nova: 
educação integral (intelectual, moral e 
física); educação ativa e prática (com 
trabalhos manuais obrigatórios); autonomia; 
ensino individualizado; vida no campo.



Grande diferencial:

Ênfase no processo de geração do 
conhecimento ao invés do produto final

Atividades centradas nos alunos

Criação de laboratórios, oficinas, hortas etc.

Jogos, exercícios etc.

Natureza psicológica da criança

Motivação, interesse e espontaneidade



Portanto, ela considerava:

• Desenvolvimento harmonioso � ação 
simultânea de três aspectos (intelectual, 

ético e executivo [cabeça, coração e 
mãos] com prioridade para o aspecto 

ético, sem descurar dos demais)

• Educação geral deve preceder a 
profissional

• Aumento do poder do aluno é essencial 
(vontade e capacidade de agir)



Principais pensadores

• John Dewey (1859-1952) �
instrumentalismo ou funcionalismo; obras 
principais: “Meu credo pedagógico”, “A 
escola e a criança”, “Democracia e 
educação”. Um dos principais pedagogos 
americanos e disseminador dos princípios 
da Escola Nova. Conhecimento é uma 

atividade dirigida que não tem um fim em si 

mesmo, mas voltado para a experiência.



• Maria Montessori (1870-1952) � primeira 
mulher formada em Medicina pela Univ. 
de Roma; importantes observações sobre 
a psicologia infantil; 1907: Casa dei 

Bambini (“Casa das Crianças”) em Roma 
para atender filhos de operários; 
pedagogia que enfatiza o ambiente, 
adequando-o ao tamanho das crianças, 
além de incentivar o uso de material 
didático estimulativo das sensações. 
Atenção prioritária à escrita que deveria 

preceder a escrita.



• Ovide Decroly (1871-1932) � médico e 
interessado em crianças excepcionais; 
defendia que a criança vê as 
representações globais, ao passo que o 
adulto é capaz de analisar e separar o 
todo em partes; sugere a leitura não por 
palavras isoladas mas pela construção de 
frases. Escolha dos centros de interesses para 

compreensão globalizadora: criança e família, 

criança e escola, criança e mundo animal etc.



• Georg Kerschensteiner (1854-1932) �
criticava severamente a escola tradicional; 
propôs a escola ativa (trabalho, 
cooperação e autogoverno); educação é
um produto da sociedade e tem função 
social. As três tarefas da escola são: educação 

profissional, moralização da profissão e, 

consequentemente, moralização da 

sociedade.



• Célestin Freinet (1896-1966) � longa 
atividade como professor primário; obra 
principal: “A educação pelo trabalho”; 
preocupava-se com a educação popular 
(aproximação com a educação socialista). 
A verdadeira fraternidade é a que nasce do 

trabalho. Valoriza a atividade manual e a de 

grupo porque estimulam a cooperação, a 

iniciativa e a participação.



Balanço do escolanovismo

1. Caráter excessivamente otimista.

2. Tendência ao pedocrentrismo (contra o 

magistrocentrismo).

3. Preocupação excessiva com o 

psicológico intensificava o 
individualismo.

4. Oposição à escola tradicional levava à

indisciplina.

5. Problemas na transmissão conceitual.



Balanço do escolanovismo

1. Contribuição valiosa para enriquecer e 
discutir métodos pedagógicos.

2. Estudos de psicologia, neurologia, 
biologia etc. realizados por pedagogos 

da Escola Nova contribuíram para 
introduzir projetos didáticos com base 

mais rigorosa e científica.

3. No Brasil, principais influências a partir 

de 1920 e 1930.



Para pensar e pesquisar...

• Anísio Teixeira.

• Fernando de Azevedo.

• Lourenço Filho.

• “Manifesto dos Pioneiras da Educação 
Nova” (1932)


