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RESUMO

Esta pesquisa é um breve relato sobre a história da Escola Nova, desde as suas origens, na Europa, até a sua
disseminação no Brasil. Nomes influentes desse movimento foram apresentados. Destaquei a importância dos
escolanovistas no Brasil, os quais almejavam fazer uma educação moderna e que atendesse aos anseios da
população e da conjuntura política nacional e internacional. O tema é muito extenso e este artigo não esgota,
de forma alguma, a importância sobre o assunto. Muitos países foram influenciados pela Escola Nova, mas
citei os mais comentados pela historiografia. Da mesma forma, muitos nomes importantes existiram e que
aqui não foram mencionados. Sem dúvida, a conclusão que tenho sobre a Escola Nova é que foi muito
importante para a educação e cultura brasileira; graças à perseverança dos “Pioneiros”.
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ABSTRACT

This research is a brief account of the history of the New School, from its origins in Europe, until its spread in
Brazil. Influential names in this movement were presented. Highlighted the importance of the New School in
Brazil, which wished to do a modern education that meets the aspirations of the population and national and
international political situation. The subject is very extensive and this article does not exhaust in any way, the
importance of the subject. Many countries have been influenced by the New School, but cited only the most
Reviewed by historiography. Likewise, many big names were and were not mentioned here. Undoubtedly, the
conclusion I have about the New School is that it was very important for Brazilian education, thanks to the
perseverance of "Pioneers".
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Este artigo tem como objeto a Escola Nova. Com ele, pretendemos fazer um ensaio sobre a História da Escola
Nova entre o final dos Oitocentos até a primeira metade dos Novecentos. Trata-se de uma pesquisa histórica
de cunho bibliográfico com abordagem na Nova História Cultural. Os objetivos visam questionar quem foram
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os principais articuladores do movimento da Escola Nova e sua finalidade. Utilizei livros, unicamente, como
fontes para a elaboração desta pesquisa.

Em toda sociedade que passa por mudanças políticas também nascem pensamentos de mudanças em várias
áreas sociais e do conhecimento. As mudanças políticas e conquistas territoriais dos países Europeus durante
a Idade Média e nos séculos seguintes; bem como a passagem da Monarquia para a República no Brasil,
despertaram sentimentos na sociedade e no mundo científico contra o tradicionalismo ou conservadorismo.

No campo da educação, que é o que nos interessa, começaram a surgir questionamentos sobre o ensino
tradicional. Na Europa, com pensadores franceses, alemães e suíços, como: Rousseau, Fröbel e Pestalozzi,
especialmente os ingleses, iniciou-se um movimento pedagógico que clamava por mudanças.

Na Inglaterra, em 1889, Cecil Reddie inaugurou uma escola denominada de The New School, sendo ela quem
utilizou o termo “escola nova” pela primeira vez. Outras denominações surgiram com a mesma filosofia,
como: escola ativa, escola progressiva, escola moderna e escola do trabalho. (VEIGA, 2007, p. 217).

Segundo Cambi (1999), este movimento se baseava nos seguintes temas: puericentrismo, que eram
procedimentos didáticos centrados nas crianças; realização de uma aprendizagem pela atividade; motivar as
crianças para um melhor aprendizado; valorar o estudo a partir do ambiente em que a criança se encontra;
educar a criança com o fim de incluí-la no contexto social; desvalorização do autoritarismo e do ensino
metódico.

Em Genebra (Suíssa), Adolfo Ferrière criou o Bureau Internacional des Écoles Nouvelles em 1889. Em 1921
foi fundada a Liga Internacional para a Educação Nova. Em 1912, o Bureau de Ferriére fixou os pontos
identificadores das escolas novas: quanto à organização geral; quanto à formação intelectual e quanto à
formação moral. (VEIGA, 2007, p. 218-221). Dentre os pontos mais relevantes, destaco a criação de escolas
públicas para todos; liberdade para o aluno se expressar e produzir seu conhecimento a partir de suas
vivência e práticas; não autoritarismo dos professores, entre outros.

Kerschensteiner, outro alemão, fez disseminar as ideias da escola nova na Alemanha, fazendo surgir, em
1920, várias escolas experimentais. Seguindo a mesma esteira da New School, na Inglaterra, de Cecil Reddie,
na Alemanha, criou-se, em 1898, quatro “escolas novas”. Herman Lietz. Gustav Wyneken e Paul Geheeb
fundaram em Wickersdorf, em 1906, a Comunidade Escolar Livre. (VEIGA, 2007, p. 222).

Nestas “escolas novas” aprendia-se: línguas clássicas, estrangeiras, ciências, matemática, além de atividades
como jogos coletivos, prática de esportes, artes, jardinagem, horticultura, etc. Estes estabelecimentos de
ensino eram compostos de: salas de aula, oficinas, laboratórios, salas de artes, educação artística e aulas de
música. Preocupavam-se com o condicionamento físico das crianças e as estimulavam a praticar esportes,
jogos e danças.

Na França, foi fundada a Escola de Roches, em 1899, por Edmond Demolins, destinada à elite, localizava-se
na zona rural, e recebia estudantes de 6 a 20 anos de idade. (VEIGA, 2007, p. 222).

Nos Estados Unidos, destacaram-se na “escola nova”: John Dewey, Helen Parkhurst, Carleton Wasburne e
Willian Kilpatrick. Eles aplicaram projetos inspirados na “escola nova” às escolas públicas americanas. Este
último aplicou a ideologia da Escola Nova no Teachers College da Universidade de Colúmbia, em Nova York, o
qual criou um procedimento pedagógico chamado Métodos de projetos que visava estimular o aluno para que
ele desenvolvesse seu raciocínio por meio de uma organização, cooperação e da aplicação prática. (VEIGA,
2007, p. 226).

Dewey foi o principal difusor e filósofo dos ideais da Escola Nova. Cambi (1999) salienta que:

é na América que toma corpo o modelo pedagógico mais rico e mais maduro do
século, o de Dewey, ligado, por um lado, a uma renovação da escola, sublinhando
sua identidade de “laboratório” e sua função civil e política, igualitária e emancipativa
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[...]. Com Dewey, todas as temáticas educativas tradicionais e os novos problemas
atuais da sociedade são relidos de maneira inovadora e orgânica, com grande
equilíbrio, respeitando a complexidade das práxis e das teorias da educação. (CAMBI,
1999, p. 535).

Segundo Veiga (2007), na Espanha, o Instituto Livre de Ensino (ILE), entidade particular criada em 1876, foi
um importante espaço divulgador da ideias de Fröbel. A partir deste instituto, criaram-se o Instituto Escola
(1918) e o Museu Pedagógico de Primeira Educação (1882), que depois passou a se denominar Museu
Pedagógico Nacional. Lorenzo Luzuriaga e Francisco Ferrer y Guadia foram grandes divulgadores da “escola
nova” na Espanha. Este último fundou a Escola Moderna, em 1901. Esta escola serviu de inspiração para
outros países, inclusive para o Brasil.

Em Portugal, os principais difusores da “escola nova” foram: Adolfo Lima, Faria de Vasconcelos, António
Sérgio e Álvaro Viana de Lemos. Lima, Inspirado na doutrina de Ferrer (Espanha) e nos princípios da Escola
Nova, implementou reformas na Escola-Oficina Nº 1, criada em 1905 e destinada a ensinar algum ofício aos
alunos. Estes portugueses difundiram as ideias da Escola Nova em instituições, como: Escola Normal de
Benfica, Liceu Pedro Nunes e Instituto de Orientação Profissional.

Na Itália, destaco o papel de Maria Montessori, “primeira mulher a graduar-se como médica na Universidade
de Roma, em 1894, dedicou-se à educação de crianças com problemas de aprendizagem.” (VEIGA, 2007, p.
228).

Segundo Cambi (1999), na Itália, Giuseppe Lombrado Radice chamou a “escola nova” de “escola serena”.
Esta era inspirada em uma relação de continuidade entre a escola e a família; valorizava-se a espontaneidade
da criança. Assim, perdia-se a rigidez da escola tradicional e desenvolvia-se os princípios da serenidade,
equilíbrio, atividade e espontaneidade.

No Brasil, os principais incentivadores da Escola Nova, foram: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e
Lourenço Filho. Estes se denominaram os “Pioneiros da Educação”. Em 1932, tornam-se signatários do
Manifesto da Escola Nova, que teve a intenção de ser uma carta política, ou seja, de uma proposta de
organização da educação no Brasil.

Este rótulo, que eles mesmos se impuseram, nasce daquele mesmo espírito de mudanças que tratei no início
deste artigo. O Brasil estava iniciando a sua fase como República; acabara de sair do regime do Império.
Assim, mudanças eram necessárias para se efetivar a identidade nacional e descartar o tradicional; queria-se
o novo, o que era moderno, contemporâneo.

Influenciados pela Escola Nova, a grande preocupação deles era, na década de 1920, ampliar a escola
pública, a qual deveria ser para todos e preparar os professores. Na concepção desse movimento, a escola
deveria ser um espaço para igualar todas as classes sociais e étnicas. Segundo Peres (2002), classe social é
definida como: “um fenômeno histórico, que ocorre efetivamente nas relações humanas”, citando E.
Thompson (1987) e como ela mesma informa: “classe social não existe no abstrato, senão numa dada
formação social e cultural.” (p. 14).

Conceituando Escola e citando Geertz (1973), Vidal e Schwartz (2010, p. 18) informam que além de ser um
local de transmissão e produção de cultura, “a escola era também o local de convivência de culturas (infantis,
juvenis, adultas, religiosas, étnicas, dentre outras)”.

A Escola Nova teve uma penetração maior no Brasil do que nos outros países. Aqui, ela teve três dimensões:
pedagógica, filosófica e política (Nunes, 2000).

A dimensão Pedagógica, encabeçada por Anísio Teixeira, influenciado, por completo, por Dewey, recusava a
criança imóvel, a memorização do conteúdo, a verbalização e do professor ser apenas um expositor. Escola
Nova visou estimular a criança a partir de suas experiências, com atividades, com práticas para a produção do
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conhecimento; o professor apenas ajudava o aluno a desenvolver o seu conhecimento. Com grande
experiência pedagógica, com viagens pela Europa e Estados Unidos, sua participação política e preocupação
com a educação brasileira foi fundamental para a implementação de políticas públicas e melhoria desta área.

A dimensão Política, a cargo de Fernando de Azevedo, articulou-se politicamente para implementar as ideias
da Escola Nova, não só por ser amigo de Anísio, mas por entender que esse movimento era importante para
modernizar a educação do Brasil. Uma educação para todos, sem distinção, fomentada pelo Estado em
escolas públicas.

Desde o final do século XIX, no Brasil, o clamor por mudanças na educação era tema de discussão ente os
políticos e intelectuais. Segundo Vago (2002):

transformações importantes na vida intelectual do País vinham acontecendo desde o
início de década de 1870, com a introdução de correntes européias de pensamento,
sobretudo o positivismo e o evolucionismo, influenciando médicos, historiadores,
bacharéis em direito, políticos, literatos, enfim, os ‘homens de sciencia’ [....], os
quais incorporam um ideário científico proveniente da Europa e dos Estados Unidos
[...]. (VAGO, 2002, p. 27-28).

A sociedade brasileira passava por mudanças, queria acompanhar as tendências européias e
norte-americanas: moda, legislação, comportamento e até mesmo a educação. Segundo Nascimento (2002),
a sociedade

é um organismo social complexo cuja organização interna representa um conjunto de
ligações e relações sociais, econômicas e ideológicas, fundadas, em última análise,
sobre o trabalho do homem. (NASCIMENTO, 2002, p. 07).

Sendo uma organização complexa, formada a partir das relações dos seus indivíduos, os quais eram
influenciados pela política, pelas organizações sociais, pela Igreja, pelos intelectuais, a sociedade brasileira
implementou as idéias da Escola Nova nas escolas públicas; porém, muitas famílias ou responsáveis por
crianças deixavam de encaminhá-las às escolas por entenderem que estas não atendiam aos seus anseios e
por acreditarem que a escola de que elas já dispunham ou do ensino na família era mais interessante: “Pode,
então, ser tida como significativa uma certa resistência, pelas famílias, à intromissão do Estado na vida
privada delas. [...]. O povo não parecia tão disposto assim a ser tutelado e desqualificado em seu próprio
saber.” (CARVALHO, 2002, p. 83).

A Escola Nova constituiu o padrão dominante nas escolas oficiais e serviu como “mecanismo de recomposição
da hegemonia da classe dominante ameaçada pela crescente participação política das massas, viabilizada pela
alfabetização de escola universal e gratuita.” (NUNES, 2000, p. 21).

Para Anísio, o projeto de reforma do ensino secundário elaborado por Campos
cogitava apenas da formação da elite intelectual, o que lhe parecia não só uma
solução incompleta, mas também perigosa, pois contribuía para manter a concepção
dualista de educação, bifurcada em ensino profissional para o povo e educação
acadêmica para a elite. (NUNES, 2000, p. 294).

O Brasil foi o único país no mundo em que a Escola Nova assumiu o lugar do Estado. Nos outros países esse
movimento foi tido, apenas, como experiências pontuais. Fernando de Azevedo, como Anísio Teixeira, foram
muito influenciados pela cultura jesuítica, tendo aquele, inclusive, ingressado em um seminário para ser
padre; no entanto, abandonou o seminário para se formar em Direito. De 1917 a 1926, atuou como jornalista
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e professor, assumindo a Diretoria da Instrução Pública da Capital de 1927 a 1930 (Rio de Janeiro). (VIDAL,
2001, p. 59)

Sobre os estudantes Fernando de Azevedo (1996), aduz:

Os estudantes do Brasil, como aliás em toda a parte, vinham da elite da sociedade –
do patriarcado rural ou daquela pequena burguesia que procurava ascender às
camadas superiores -, dirigiam-se às aulas e aos ginásios, e daí, às escolas das
profissões liberais, especialmente às duas faculdades de direito. (AZEVEDO, 1996, p.
562).

Assim, a Escola Nova propôs uma educação para todos, sendo uma carta de princípios e uma carta política. A
Escola Nova passas a ser mais difundida a partir de 1927 no Brasil, por Fernando de Azevedo e Francisco
Campos. Foi tida como uma grande frente de unidade nacional, impondo um novo modelo de escolarização.

Lourenço Filho, preocupou-se com a parte Psicológica do movimento, no Brasil. Ingressou na faculdade de
Medicina, mas a abandonou para cursar Direito. Participou da Reforma Educacional Sampaio Dória, em São
Paulo, na década de 1920. A Associação Brasileira de Educação (ABE) foi criada em 1924 e se tornou um forte
instrumento de Lourenço Filho (como de outros “Pioneiros”) para a divulgação das ideias escolanovistas.

Não posso deixar de citar a influência católica na educação brasileira e sua divergência com a Escola Nova.
Segundo Araújo (2000), os jesuítas “reinaram” no Brasil de 1549 a 1759, inculcando a sua filosofia mística e
dogmática na população.

O Brasil foi “deixado de lado” por alguns anos a partir do seu descobrimento. Em 1549, os jesuítas, com a
Companhia de Jesus, aqui aportaram e estabeleceram uma política de catequese e educação. Com forte
influência política, chegaram a cobrar tributos da população, além das famosas indulgências para aqueles que
podiam comprar o perdão.

Permaneceram no Brasil até 1759, quando foram expulsos por Marquês de Pombal. A partir deste momento, a
educação passara ao “controle” do Estado, tendo assumido o papel de executá-la os Oratorianos - um grupo
de religiosos da Igreja Católica. A Companhia de Jesus foi substituída pela Real Mesa Censória. O catolicismo
continuava a ser a religião oficial do Brasil. Mas os Jesuítas retornaram ao Brasil em 1845.

A influência da Igreja na educação por tanto tempo, com um caráter retrógrado e conservador, voltada para o
misticismo e submissão começou a incomodar alguns intelectuais já no período Imperial. Na segunda metade
dos Oitocentos, começou a surgir um movimento na Europa, a partir da Inglaterra, em prol de uma educação
mais liberal, ativa ou progressista. Como acima exposto, este movimento ficou conhecida como Escola Nova,
a qual teve várias vertentes nos diversos países que alcançou.

Segundo Nunes (2000), os seguidores da Escola Nova questionavam onde estava a presença divina na
educação, pois entendiam que a educação não tinha a ver com doutrina religiosa. Era o novo versus o
tradicional. A Igreja Católica saiu vitoriosa, praticamente, em todas as situações de disputa política que se
envolveu. Quando perdia, tempos depois voltava com mais força, inclusive, derrotando Anísio Teixeira quando
influenciou o Getúlio Vargas e o Ministério da Educação e Saúde a fechar a Universidade do Distrito Federal
(UDF), situada no Rio de Janeiro, então Capital do Brasil. Anísio foi perseguido por seus pensamentos liberais
e se refugiou na Argentina e depois no sertão baiano, onde permaneceu “exilado” por alguns anos.

O interessante é que tanto Anísio Teixeira quanto Fernando de Azevedo tiveram educação jesuítica e eram
católicos fervorosos. Tiveram grande embate com a Igreja Católica com relação à educação, pois entendiam
que não se concebia mais uma educação retórica, mística e tradicional. Uma nova dinâmica nacional surgia,
era preciso educar o povo, prepará-lo para o futuro e ter uma identidade nacional.

Assim, posso concluir que a Escola Nova teve um papel fundamental para a educação brasileira. Iniciado o
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movimento na década de 1920 e se estendendo por 1930, “consolidou-se” com o Manifesto dos Pioneiros em
1932. O papel dos “pioneiros da educação” foi muito importante para as novas mudanças na educação. Foram
perseverantes, audaciosos e vanguardistas do seu tempo. Com pensamentos liberais, foram perseguidos pelo
governo, muitos foram presos, outros se esconderam ou fugiram do Brasil. Tudo permeado pela influencia da
Igreja Católica. O que me assombra é que tudo isso aconteceu há bem pouco tempo.
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