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OS CONCEITOS DE ATIVIDADE E 

NECESSIDADE PARA A ESCOLA NOVA 
E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES

Afonso Mancuso de Mesquita1

Introdução: a revisão crítica da Escola Nova

A Escola Nova nasce como um movimento de revisão e crítica. 
Seu alvo é sua própria antecessora, a assim chamada pedagogia 
tradicional. Para os revisores, a realidade anterior é entendida como 
a síntese de muitos vícios pedagógicos e sua nova forma de com-
preender a educação pretende-se a antítese virtuosa do que vinha 
acontecendo. A pedagogia nova é, por isso, reconhecida como uma 
das maiores reviravoltas no pensamento educacional do século XX2. 

Vemos em Bloch (1951) que uma das primeiras constatações dos 
reformadores foi de que o empreendimento educativo tradicional era 
muito penoso e estafante ante seus próprios resultados. O sistema 
escolar via-se abarrotado de conhecimentos enciclopédicos que 
atormentavam mais que instruíam seus alunos. E o autor vai além: 

 1 Graduado em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus 
de Bauru, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da 
Unesp, campus de Araraquara. Desenvolve pesquisa no campo da psicologia 
da educação, atualmente financiada pelo CNPq.

 2 Os precursores da Escola Nova remontam, contudo, ao século XVIII, com J.-J. 
Rousseau, e ao XIX, com Dewey, Pestalozzi e Froebel. Para aprofundamento no 
assunto, consultar: Rousseau (1968), Cousinet (1950), Arce (2002), Eidt (2009).
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“Em verdade, o erro quantitativo revela um erro mais grave, que é 
qualitativo. E se nossos programas são inassimiláveis, não é somente 
em razão de sua massa e de seu volume, porém, mais profundamen-
te, em razão de sua estrutura e de próprio espírito” (ibidem, p.12, 
grifos no original). O problema residia no centro do ser da escola 
tradicional, como diz o autor, em sua estrutura e espírito. Esses eram 
caracterizados basicamente por um sistema de ensino que visava à 
transmissão de conhecimento preestabelecido em currículo para seus 
alunos. O conhecimento escolar era visto como externo ao aluno, 
não correspondia necessariamente ao que eles estariam inclinados a 
aprender. Era entendido como uma postura dogmática da escola, que 
impedia o descobrimento e a expressão dos gostos pessoais. O centro 
gravitacional da escola tradicional era o professor, o livro, o adulto, 
portador de conhecimentos que deveriam ser dominados pelos alu-
nos. A condição dos últimos era entendida como obrigatoriedade de 
assimilação passiva e heterônoma. A entrada na escola representava 
uma ruptura na forma de conhecimento que a criança desenvolvera. 
Se antes da escola ela empreendia suas experiências (salutares) por 
meio das quais conhecia, com a escolarização ela deveria aprender 
a subordinar-se aos conhecimentos importados dos professores e 
dos livros. Isso era visto como uma anomalia, uma separação brutal 
entre a experiência e a aprendizagem escolares. Anomalia essa que 
resultava invariavelmente na morte do ardor pelo conhecimento. A 
antiga pedagogia era vista, por esses motivos, não somente como 
ineficiente, mas como perniciosa ao desenvolvimento de seus alu-
nos. O fato mesmo de os alunos não poderem seguir seus interesses 
espontâneos e serem forçados a centrar-se em objetos que não lhes 
correspondam à vontade de aprender é causa de “desintegração moral 
e intelectual” (ibidem, p.18).

Por essas razões, a Escola Nova via-se como uma necessária revi-
ravolta em que os princípios mesmos da educação eram finalmente 
invertidos. Uma de suas características mais marcantes é a importân-
cia dada à atividade dos alunos. Se antes, para a pedagogia tradicional, 
o processo pedagógico era centrado no professor, na transmissão de 
certos conteúdos definidos em currículo, para a nova tendência, a 
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atividade dos alunos assumia protagonismo inconteste. Na revisão 
e crítica da pedagogia tradicional, ela percebeu que a instrução cate-
drática que caracterizava sua antecessora não passava de uma forma 
perigosa de educação. Além de não favorecer o desenvolvimento, pois 
não se relacionava a nenhuma necessidade dos aprendizes, era ainda 
perniciosa a ele. Termos como “monstruosidade psicológica...” de 
Claparède (1958, p.145) e “heresia pedagógica...” de Dewey (apud 
Bloch, 1951, p.14) dão uma referência para a forma como esses teó-
ricos analisavam a escola tradicional. Tudo estava fora de lugar e o 
eixo dessa desordem era a impermeabilidade entre os conhecimentos 
escolares e as necessidades dos alunos. Os processos pedagógicos 
como eram até então conhecidos foram suplantados pela funcio-
nalidade da educação nova. Isso resultou numa mudança de centro 
gravitacional que não poderia passar despercebida.

Pedir assim ao educador que tenha por centro de gravidade a 
própria criança, é nada menos que pedir-lhe realize uma verdadeira 
revolução, se é verdade que até aqui, como vimos, o centro de gra-
vidade sempre esteve situado fora dela. É esta revolução – exigência 
fundamental do movimento da educação nova – que Claparède 
compara à de Copérnico na astronomia, e que com tanta felicidade 
define nessas linhas: Os métodos e os programas a gravitar em torno 
da criança e, não, a criança a girar mal e mal em torno de um pro-
grama fixado fora dela, tal a revolução “copernicana” para a qual a 
psicologia convida o educador. (Bloch, 1951, p.37)

Esse é o significado profundo da expressão “revolução copernica-
na da educação”. A questão que não pode deixar dúvidas ao leitor é a 
seguinte: a Escola Nova empreendeu uma crítica total à escola tradi-
cional, prevendo uma mudança na organização central da educação 
escolar, desdobrava-se necessariamente na mudança de praticamente 
todas as características da antiga pedagogia. Podemos dizer que a 
pedagogia tradicional e a Escola Nova são antíteses quase totais. 

Saviani (2008, p.8) caracteriza bem no que consiste a mudança 
promovida pela Escola Nova. Ele diz:
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Compreende-se, então, que essa maneira [da Escola Nova] de 
entender a educação, por referência à pedagogia tradicional, tenha 
deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimen-
to; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos 
para os métodos e processos pedagógicos; do professor para o aluno; 
do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do 
diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; 
de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência e na 
lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada prin-
cipalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em suma 
trata-se de uma vertente pedagógica que considera que o importante 
não é aprender, mas aprender a aprender.

Nosso tratamento à Escola Nova deve acompanhar esse excerto 
supracitado. Devemos tê-lo em mente, pois revela a grande ampli-
tude das revisões escolanovistas. O próprio “ensinar” como objetivo 
da escola foi questionado, sendo substituído pelas aprendizagens 
espontâneas dos alunos, guiadas por suas necessidades e interesses. 
Notemos, o saber a ser transmitido pelo professor deixa a cena para 
dar lugar a uma escola que incentiva a atividade dos próprios alunos 
em busca de conhecimento.

A concepção funcional da educação

Eis-nos chegados ao âmago do problema, ao ponto a partir do 
qual as concepções básicas do movimento de educação nova come-
çam a divergir fundamentalmente daquelas sobre as quais, conscien-
te ou inconscientemente, repousa a escola tradicional. O que censura 
nesta é que ela “toma o avesso do princípio formulado por Rousseau: 
ela parte do saber do adulto que é sem relação com as necessidades 
da criança e procura impingi-los às nossas crianças sem cuidar de 
suas verdadeiras necessidades”.3 (Bloch, 1951, p.14)

 3 O que se encontra entre aspas na citação pertence a J. Dewey: A escola do amanhã.
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Rousseau (1968) em seu Emílio ou da educação iniciou uma dis-
cussão vital à Escola Nova. Sua obra, antes de versar sobre a educa-
ção, o faz sobre a relação entre homem e natureza em um mundo de 
desintegração, de alienação.4 Em sua percepção, o homem, quanto 
mais se afastava da natureza, mais degenerado se tornava. Quanto 
mais se socializava, mais fracionava-se, preso e suprimido pelo corpo 
social. A criança para Rousseau, ao contrário, é mais ligada à natu-
reza que o adulto, estava mais próxima de sua própria raiz. Assim 
sendo, a criança era decisivamente distinta do adulto. E a ignorância 
dessa distinção foi um dos grandes alvos de denúncia do movimento 
escolanovista. O homem acabava procurando o adulto, a si mesmo, 
na criança, sem atentar para o que ela realmente é. Nesse sentido 
qualificava a criança negativamente, pelos seus atributos faltantes, e 
não conseguia apreendê-la positivamente, pelos seus atributos reais e 
presentes. Para os autores da Escola Nova, essa ignorância do adulto 
em relação às especificidades do ser infantil aparecia claramente na 
forma como se fazia a educação tradicional. O centro de seu processo 
era o adulto instruído, a criança deveria, pela força e tempo do pro-
cesso educativo, tornar-se também adulto instruído. Nada é mais 
errado que esse princípio para os discípulos de Rousseau. Para eles 
a questão era exatamente a oposta. A escola deveria se reconciliar 
com a infância buscando conhecê-la, exercitando suas necessidades, 
confiando a ela os rumos do processo pedagógico.

No último excerto citado, Bloch (1951), nas palavras de Dewey, 
reitera a distinção central entre a Escola Nova e sua antecessora. A 
Escola Nova pretende superar o antinaturalismo, característico da 
escola tradicional. Para isso, relembram o preceito baconiano5 que 
afirma que só se pode vencer a natureza obedecendo-a (Bloch, 1951, 
p.34; Cousinet, 1950, p.6), isto é, submetamo-nos aos fatos. A Es-
cola Nova, assim, buscando resgatar esses princípios fundamentais 

 4 Mészáros (2006, p.57) escreve sobre Rousseau: “Como podemos ver [...] o olhar 
de Rousseau para os múltiplos fenômenos da alienação e da desumanização é 
mais agudo do que qualquer outro, antes de Marx. O mesmo não se pode dizer, 
de seu entendimento sobre as causas da alienação”.

 5 Francis Bacon (1561-1626). Citação de Novum Organum.
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da formação humana, desenvolve-os como preceitos educacionais 
de importância estrutural. A compreensão de seus autores desse 
preceito e dos ensinamentos de Rousseau aplicados aos problemas 
pedagógicos resultou no que podemos chamar de:

A lei da necessidade ou o princípio funcional.
O princípio da escola ativa deriva muito naturalmente da lei fun-

damental da atividade dos organismos, que é a lei da necessidade, ou 
do interesse: A atividade é sempre suscitada por uma necessidade. Um 
ato que não seja direta ou indiretamente ligado à necessidade é uma 
coisa contra a natureza. É essa coisa contra a natureza que a escola 
tradicional se mata por obter de seus infelizes alunos: fazer coisas 
que, para eles não correspondem a nenhuma necessidade. [...] Um 
ato normal deve ser sempre funcional, isto é, deve ter sempre como 
caráter realizar os fins capazes de satisfazer a necessidade que o fez 
nascer. Suprima-se a necessidade prévia, e está suprimida a causa do 
ato. A escola tradicional reclama esta monstruosidade psicológica: 
atos que não correspondem a nenhuma necessidade: logo, atos sem 
causa. A escola ativa, ao contrário, é baseada no princípio da neces-
sidade. Para fazer que vosso aluno aja, colocai-o em circunstâncias 
tais que sinta a necessidade de executar a ação que dele esperai.

A escola ativa só tem esse fundamento psicológico. Esse princípio 
funcional, notemos bem, não é uma simples opinião, uma hipótese 
metafísica: é a expressão de um fato de observação de todos os dias 
e de todos os instantes. É a necessidade que mobiliza os indivíduos, 
os animais, os homens; é ela a mola da atividade. É o que se verifica 
sempre e por toda parte – salvo nas escolas, é verdade, porque as 
escolas estão à margem da vida. (Claparède, 1958, p.145-6, grifos 
no original)

A educação funcional é uma obediência à natureza na visão de 
seus autores, pois preconiza a vinculação de todos os atos do aprendiz 
às necessidades que os suscitaram. No caso da escola, a necessidade 
de aprender. Um ato que não corresponda a uma necessidade é 
algo contra a natureza, diz Claparède, e, sem correspondência com 
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nenhuma necessidade de aprendiz, revela-se uma “monstruosidade 
psicológica”. Inversamente, a educação nova busca articular o binô-
mio atividade-necessidade. A nova pedagogia define-se pela sua fun-
cionalidade, ela é a educação funcional. Vemos reiterativamente que:

Educação funcional é a que assenta na necessidade: necessidade 
de saber, necessidade de investigar, necessidade de olhar, necessi-
dade de trabalhar. A necessidade, o interesse resultante da necessi-
dade – aí está o fator que, de uma reação, fará um ato verdadeiro. 
(Claparède, 1958, p.143)

Conhecer todas as necessidades, para dar à infância os meios de 
satisfazê-las, é sem dúvida tarefa difícil para a educação nova; mas 
essa é que é a tarefa da educação nova. (Cousinet, 1950, p. 100, grifo 
no original)

Podemos, pois, resumir tudo quanto precede e definir a grande 
idéia diretriz da pedagogia nova, dizendo que para ela “quanto 
provém de fora, sem corresponder a uma necessidade, tudo que é 
proporcionado muito cedo ou muito tarde, ou está fora do campo 
dos interesses da tenra inteligência é um mal”.6 Ou, para exprimir 
a mesma verdade em sua forma positiva: “A verdadeira pedagogia 
consiste em exercitar uma atividade da criança conforme sua neces-
sidade natural”.7 (Bloch, 1951, p.40)

A nova pedagogia exprime suas virtudes. Ela defendia não mais o 
ato de ensinar, mas conhecer necessidades pueris, criar as condições 
para que elas fossem satisfeitas e liberar a atividade das crianças 
nesse sentido. Todos esses pontos, em verdade, são o mesmo, pois a 
única forma de conhecer as necessidades das crianças era através de 
sua atividade. Essa, por sua vez, se fosse funcional, nasceria com a 
necessidade e terminaria com ela. Não é possível, na óptica da Escola 

 6 Ferrière, A liberdade da criança na escola ativa.
 7 Claparède, Psicologia da criança e pedagogia experimental.



70  LÍGIA MÁRCIA MARTINS • NEWTON DUARTE

Nova, compreender atividade e necessidade separadamente, pois a 
funcionalidade é precisamente a ponte que as une.

Uma das implicações imediatas dessa teoria é o abandono do 
diretivismo pedagógico como era pensado. O papel e a função dos 
professores mudam radicalmente, pois eles não devem mais dirigir o 
processo pedagógico, mas acompanhar, auxiliar, assistir as crianças. 
Sua atividade anterior era o ensino, sua preocupação era se o conteúdo 
da disciplina foi eficientemente transmitido. Agora, sua atividade 
muda, ela deve fluidificar-se, se essa imagem nos ajuda. Isso quer 
dizer que deve, como um líquido, assumir qualquer forma. Nesse 
caso, a forma da atividade dos alunos. O professor da Escola Nova 
manipula o ambiente escolar e traz conhecimentos que possam enri-
quecer e favorecer a busca das crianças pelo que elas desejam saber. 

Vê-se qual é, doravante, a atitude do educador-higienista. Está 
compenetrado, antes de tudo, da idéia de que a educação é negócio da 
criança e, não, seu, que a tarefa é agora dupla, que a sua como disse-
mos, consiste em organizar o meio, e a da criança em desenvolver-se 
com o auxílio. Nessa tarefa da criança, nessa atividade, ao higienista 
não lhe cabe intervir; não passa de testemunha. [...] Cada criança, 
em cada estágio, nutrir-se-á dos elementos que lhe convenham e da 
maneira que lhe permita assimilá-los. Assim, o higienista, como não 
tem mais ensino a dar, é, ao longo da duração inteira do desenvol-
vimento da criança, um observador atento, a notar minuciosamente 
todas as reações das crianças, e sempre pronto a “modificar o meio 
no sentido mais favorável a seu desenvolvimento”. Sua atitude, que 
já não é de preparação nem de formação (pois não deve agir sobre o 
indivíduo), é de aceitação. Não critica, não julga, não deseja, olha: 
e enquanto, cresce, deixa-a entregue a si mesma e respeita-lhe a 
vontade. (Cousinet, 1950, p.138-9, grifos no original)

A atividade dos alunos, por sua vez, passa a primeiro plano. Eles 
agirão na escola mais que qualquer adulto. Não são casuais os nomes 
método ativo ou escola ativa. É a atividade dos alunos que define os 
rumos do processo educativo. A liberação da atividade passa a funcio-
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nar como a chave-mestre da educação nova. Permitir que as crianças 
se emprenhem na autoeducação é sua grande qualidade distintiva. 
A importância dessa liberação é tamanha que chega e ser entendida 
como panaceia pedagógica. Ela permite: adequar o conhecimento às 
necessidades, o mais absoluto respeito à infância (entendida como 
a idade de ouro do desenvolvimento humano), aproximar a escola 
da vida, intensificar as funções psicológicas exigidas pela escola, e a 
educação mais adequada para uma sociedade democrática.

A escola pretende ser um local protegido que favoreça o livre 
desenvolvimento infantil. Um ambiente rico em materiais e atrativos, 
que incite e facilite as explorações das crianças. O professor deve 
atuar como auxiliador desse processo.

O tradicionalista constrói artificialmente o meio (o programa), 
e se esforça para adaptar a criança a ele. A educação nova toma as 
necessidades da criança como dados e organiza o meio de maneira 
que essas necessidades nele possam ser satisfeitas, adapta, o meio à 
criança. (Cousinet, 1950, p.96)

Claparède (1958, p.8), citando John Locke, afirma que este 
compreendeu e atingiu o “âmago da concepção funcional”. A frase 
que suscitou esse comentário é a seguinte:

Por estranhas que sejam as perguntas que uma criança possa 
fazer, não devemos repelir nenhuma com desprezo, nem permi-
tir zombarias. Ao contrário, é mister responder a tudo quanto ela 
perguntar... mas cuidado para não lhe perturbar o espírito com 
explicações ou idéias que ultrapassem sua inteligência, ou com a 
apresentação de uma quantidade de coisas sem relação alguma com 
o que ela deseja saber na ocasião.

Vemos como seria a postura do professor. Ele ainda cumpre uma 
função, é necessário à escola e pode ensinar (Bloch, especialmente, 
chama atenção para isso), mas cumpre fazê-lo com cuidados. O pri-
meiro passo é responder ao que seus alunos querem saber, de forma 
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que não tente dar explicações do que não tem relação alguma com 
seus desejos. Deveria também adequar o meio à experiência dos alu-
nos, organizando os materiais escolares nessa função. E, finalmente, 
não dar explicações que ultrapassem as formas de compreensão in-
fantil, respeitando as formas de pensamento. Esse reposicionamento 
do professor deixa lugar à atividade dos alunos, coloca-os como guias 
e protagonistas últimos da educação escolar.

Educação funcional e escola ativa

A escola nova prioriza os métodos ativos na educação, encontra 
na liberação das atividades espontâneas dos alunos o seu principal 
caminho de coordenação pedagógica. Isso, contudo, exige alguns 
cuidados, não pode ser confundido com o simples abandono das 
crianças a si mesmas. Segundo Bloch (1951, p.124-5),

realmente, pretender que deveríamos entregar os destinos da escola 
ao selfgovernment8 dos alunos, ou ceder tudo à anarquia de seus 
interesses ou à impulsividade de suas tendências, não é oferecer uma 
imagem, mas uma caricatura da escola nova; é, não aplicar, mas trair 
os seus princípios.

Para esses autores, um erro comum em relação à Escola Nova 
é imaginar que qualquer atividade das crianças basta para efetivar 
a “escola ativa”. Esse erro foi revisto e esclarecido por Claparède 
(1958). Para ele, dizer que as crianças estavam em atividade ou que 
eram ativas na escola não era somente uma explicação incomple-
ta, era um contratempo, pois gerava uma série de interpretações 
equivocadas sobre a Escola Nova (encontrado até mesmo entre os 
integrantes do movimento). Ele substitui o termo escola ativa por 
educação funcional, pois entende que o segundo termo reflete mais 
fielmente os princípios da Escola Nova. A questão distintiva aqui 

 8 Autogoverno, autorregulação.
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é a função da atividade e não simplesmente sua existência. A ação 
é desejada como preceito escolanovista quando, e somente quando, 
responde a uma necessidade do agente. Essa é a questão central para 
esses autores. Um aluno que apenas escuta, imóvel em sua carteira, 
pode ser mais ativo que outro que constrói um objeto em exercícios 
de trabalho manual. Tudo em razão da necessidade. Segundo Bloch 
(1951, p.56),

importa, pois, não confundir a exigência essencial [da atividade] com 
as condições ou os efeitos habituais de sua satisfação. Esta exigên-
cia essencial pareceu-nos exprimir-se duma forma nem mais clara 
e inequívoca no conceito da educação funcional que no de escola 
ativa, suscetível de múltiplas interpretações. [...]. O indispensável 
é que ela emane de suas necessidades e exprima as exigências de seu 
ser profundo. 

O termo atividade é para a Escola Nova ao mesmo tempo caro e 
insuficiente, pois “a atividade dos alunos não basta para tornar uma 
escola ‘ativa’, enquanto não se tiver dado à palavra ‘atividade’ seu 
sentido completo” (Claparède, 1958, p.142).

Atividade e necessidade

Tendo em vista que precisamos dar ao termo “atividade” seu 
sentido completo, debrucemo-nos sobre isso. Claparède (1958, 
p.150) identifica dois sentidos habituais:

Os dois sentidos da palavra “atividade”.
O termo atividade é, já o disse, ambíguo. Tem pelo menos duas 

acepções principais, ambas legítimas. Apenas uma dessas acepções, 
no entanto, se acha envolvida no conceito de escola ativa. Mas as 
duas acepções são muito próximas. E compreende-se que os pro-
pagadores da escola ativa tenham deslizado de uma para a outra, 
sem dar por isso, tanto mais quanto a psicologia corrente nunca 
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estabeleceu nitidamente a distinção entre elas. Importa, pois, fa zê-lo 
agora, sucintamente. Numa primeira acepção, “atividade” tem um 
sentido funcional: é o sentido que consideramos anteriormente. É 
ativa uma reação que satisfaz uma necessidade, produzida por um 
desejo cujo ponto de partida está no indivíduo que age, por um 
móvel interno do agente. Neste sentido, atividade se opõe a coerção, 
a obediência, a repugnância ou indiferença. Na segunda acepção, 
“atividade” significa efetivação, expressão, produção, processo 
centrífugo, mobilização de energia, trabalho; opõe-se a recepção, a 
ideação, a sensação, a impressão, a imobilidade. 

O segundo sentido exposto pelo autor expressa simplesmente 
um “estado de ação”, denota movimento, operação. Sobre ele já 
demonstramos as insuficiências. Essa acepção não está envolvida 
diretamente no conceito de escola ativa, pois não revela as razões que 
levaram o sujeito a agir, apenas demonstra sua ação. Ao contrário, a 
atividade em seu sentido funcional está intimamente ligada à neces-
sidade produzida por um desejo interno. Ela opõe-se a coerção, obe-
diência, repugnância e indiferença. Isso deve ser levado seriamente 
em conta, pois aponta para a importância da funcionalidade para a 
Escola Nova e as implicações que ela traz. Quando uma atividade 
é funcional, ela corresponde a uma necessidade interna, surgida no 
interior do sujeito, por isso a pessoa não precisa ser coagida a agir, 
não perde sua atenção durante sua tarefa e regula por ela mesma o 
ritmo e a intensidade do trabalho. Tudo isso porque ela mesma é 
o parâmetro de tudo, sua atividade inicia-se espontaneamente e fina-
liza-se quando a necessidade original está satisfeita. É precisamente 
esse tipo de atividade a mais cara à Escola Nova. Ela preconiza que 
ela é natural, fluente, não opressiva, pois percorre um caminho de 
menor tensão, ela é funcional. A saída para os dilemas pedagógicos 
está na funcionalização da atividade. Para tal nada precisa ser feito 
senão liberar a atividade dos alunos para suas próprias necessidades 
internas, todo o resto virá por si mesmo.

Para entendermos a atividade, como podemos perceber, é preciso 
que entendamos como os autores entendem a necessidade.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES  75

Podemos enunciar sob a forma de lei essa coordenação funda-
mental entre a necessidade e as reações adaptadas à sua satisfação: 
Toda necessidade tende a provocar as reações próprias a satisfazê-las. 
Seu corolário é: A atividade é sempre suscitada por uma necessidade. 
(Claparède, 1958, p.41, grifos no original)

A necessidade para a Escola Nova é o móvel de todas as ações, 
uma força que impele o organismo a agir para satisfazê-la. É, nesses 
termos, exigência, pois revela as carências do ser. A necessidade como 
tensão que deve ser desfeita vincula ser e mundo. Esse conceito, con-
tudo, também exige um refinamento, pois em razão de sua gênese 
sua qualidade se transforma. Esses autores falam em basicamente 
dois tipos de necessidades. 

Há na criança necessidades naturais e necessidades de fantasia, 
[...] cumpre perguntar donde vêm essas necessidades de fantasia. 
E a dialética em Rousseau nos fornece a resposta. Se essas necessi-
dades não são as naturais, não estão entre os componentes da idade 
da simplicidade e da inocência, é porque foram introduzidas na 
infância pela sociedade e pela civilização, com essa sociedade e essa 
civilização introduziram, na vida do homem, com o luxo e com o 
desenvolvimento das letras e das artes, essas falsas necessidades que 
Rousseau e Tolstoi, um depois do outro, condenaram. Donde, “a 
priori”, e por definição, se uma criança manifesta uma necessidade 
que não seja natural, é que essa necessidade foi introduzida, de fora, 
pela sociedade, pois a natureza e a sociedade são as ditas únicas forças 
que agem sobre o ser humano para formá-lo. (Cousinet, 1950, p.87, 
grifos no original)

A questão decisiva para os escolanovistas é a gênese das necessida-
des. Elas podem originar-se no próprio indivíduo que age ou advir do 
meio externo. As primeiras são entendidas como as naturais, tanto no 
sentido de que vêm da natureza como no sentido de que são fluidas, 
espontâneas, verdadeiras. As demais necessidades são entendidas 
como artificialidades, desdobramentos perigosos da vida civilizada. 
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Nota-se um acento rousseauniano evidente, especialmente em Cou-
sinet (1950), mais influenciado por esse filósofo. Esse acento revela 
a centralidade do retorno à natureza. As necessidades que nascem 
por si próprias no ser, “em seu ser mais profundo” (Bloch, 1951, 
p.50), sem influências externas (como do adulto, por exemplo) são 
emanações da essência humana. Por esses motivos, a Escola Nova 
pretende sensibilizar-se integralmente a essas necessidades. Elas são 
componentes imanentes do ser, especialmente o ser infantil. O oposto 
também é verdadeiro, as necessidades artificiais ou de fantasia são 
impostas pela escola, pelos adultos ou pela vida civilizada. São sinais 
do afastamento entre o homem e sua própria essência. Elas devem 
ser superadas no cotidiano da escola, afinal encontram-se entre os 
legados da escola tradicional, com seu sistema de prêmios e sanções. 
Cumpre ao educador tomar cuidado para não atrapalhar o desenvol-
vimento das crianças inserindo necessidades de fantasia na escola.

O que, porém, ocasiona o nascimento de uma necessidade no ser? 
Nessa resposta crucial percebemos que os autores da Escola Nova 
não podem escapar do recurso à ciência biológica9 para explicar os 
seres humanos, e isso os aproxima radicalmente de J. Piaget, com 
seus modelos de desequilíbrio e reequilíbrio internos.

A ruptura do equilíbrio de um organismo é o que chamamos 
“necessidade”. Se o organismo tem falta d’água, dizemos que tem 
necessidade de água. Mas essa necessidade tem a propriedade de 
provocar as reações próprias a satisfazê-la. Assim, o organismo que 
tem falta de água começará a mover-se, a procurar até achar a água 
necessária ao restabelecimento de seu equilíbrio vital. (Claparède, 
1958, p.41)

 9 O que também pode ser atestado pela seguinte passagem, que revela algumas 
referências de Claparède (1958, p.41): “Essa lei da necessidade, é ocioso dizê-lo, 
já foi observada por diversos autores. Assim, o fisiologista Pflüger escrevia em 
1877: ‘A causa de toda necessidade de um ser vivo é, ao mesmo tempo, a causa 
da satisfação dessa necessidade’. E o biologista Nägeli: ‘A necessidade age como 
excitante’”.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES  77

A verdade é que uma necessidade não se cria. Se nasce, com efei-
to, na criança (e em qualquer indivíduo) da ruptura dum equilíbrio 
que tende a restabelecer-se e se satisfaz pela reação a certa excitação, 
a um estímulo que age por si só. (Cousinet, 1950, p.94)

Entendemos ser esse o ponto conceitual básico para esses pen-
sadores. Em última instância, eles pensam o surgimento de uma 
necessidade como um equilíbrio orgânico que se rompe. Esse poderia 
ser causado por fatores endógenos que se transformam, impulsiona-
dos pela maturação, ou por fatores exógenos como a excitação dos 
estímulos percebidos pelas pessoas. A atividade funcional pode ser 
então entendida como a busca de reequilibração dos organismos, pois 
a necessidade que a impulsiona existe em razão de um desequilíbrio 
interno. Pensemos agora esses conceitos criticamente.

A crítica quase sempre exige o contraponto. Deveríamos expor 
princípios contrários a esses para, a partir deles, identificar problemas 
e divergências. Não há condições nem necessidade de “partirmos 
do zero” neste momento, pois essa discussão está avançada no cam-
po teórico. Assumiremos aqui os conceitos e posicionamentos da 
pedagogia de inspiração marxista que nos dá suporte, a pedagogia 
histórico-crítica. Mais especificamente, gostaríamos de referir-nos à 
análise empreendida por Duarte (2004) em Vigotski e o “aprender a 
aprender”. Nessa obra o autor analisa, a partir de Vigotski e do refe-
rencial teórico-metodológico marxista, o pensamento de Jean Piaget. 
Ele se debruça sobre o desenvolvimento do pensamento na óptica 
piagetiana. Nesse estudo, identifica e mostra aos leitores que, para 
além de uma questão pontual, a questão problemática e subjacente 
ao pensamento de Piaget em toda a sua trajetória como intelectual 
é a naturalização e universalização a-histórica dos seres humanos.

O fenômeno da naturalização e conseqüente universalização 
a-histórica das características humanas em Piaget, que está presente 
em sua concepção do egocentrismo intelectual, moral e afetivo, é o 
caminho por meio do qual o pensador suíço julgou encontrar um 
ponto de referência para definir o que é a verdade. Piaget, com sua 
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conhecida aversão à filosofia, por ele identificada com a metafísica 
idealista, entendia que o único caminho para escapar ao sujeito 
transcendental seria recorrer ao substrato biológico da lógica que 
presidia o processo de evolução (ou de construção) do conhecimento 
humano. (Duarte, 2004, p.266)

Essa forma de derivar explicações provenientes das ciências na-
turais para explicar os fenômenos humanos é tida pelo pensamento 
marxista como um limite teórico absoluto (além de um grave proble-
ma ideológico), não basta para compreender ao homem. A análise do 
pedagogo brasileiro demonstra que Piaget deparara constantemente 
com esse limite de sua própria forma de pensar o homem. Ele afirma 
que o pensador suíço, aliás, não compreendeu a amplitude e a pro-
fundidade das críticas vigotskianas dedicadas ao seu pensamento, 
pois não percebeu que essas feriam diretamente os fundamentos, as 
bases, desse pensamento. Ele deveria rever radicalmente sua forma 
de ler a realidade para compreender Vigotski, o que não aconteceu. O 
fato de Piaget não conseguir superar os limites apontados deve-se 
ao fato de que toda teoria, por uma exigência da própria lógica que a 
constitui, deve preservar-se como um sistema coerente e coeso. Dessa 
forma, ou Piaget revia seus pressupostos básicos, ou não poderia 
perceber e superar os desdobramentos equivocados deles. Vigotski, 
simplesmente golpeando a base do pensamento de Piaget, fez que 
todo o seu “edifício teórico” ruísse.

Isso posto, perguntamo-nos: a dinâmica entre atividade e neces-
sidade não ocuparia também uma posição central dentro do sistema 
teórico escolanovista? E, sendo a referência à biologia a base para a 
compreensão da dinâmica das necessidades, não seriam também as 
afirmações daí derivadas igualmente problemáticas? Parece-nos, por 
tudo isso, que a qualidade da qual a Escola Nova mais se orgulha-
va, qual seja, o retorno à natureza, é precisamente seu ponto mais 
frágil, uma vez que a compreensão desses autores sobre a natureza é 
extremamente contestável. Não pretendemos encerrar essas questões 
por ser essa análise ainda incipiente e haver necessidade de pesquisa 
mais aprofundada, mas podemos marcar aqui essas questões como 
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hipóteses que servirão a cada leitor como balizamento e auxílio para 
seus estudos. Mesmo assim, podemos ensaiar mais um passo.

Um desses desdobramentos problemáticos pode ser exemplifica-
do pela postura da Escola Nova em deixar as crianças o máximo de 
tempo possível na infância [postura essa comum à atual pedagogia da 
infância, como analisou Arce (2004)]. Para esses autores, a influência 
do adulto na escola, inculcando falsas necessidades distantes de sua 
natureza “purificada”, é, além de antipedagógica, perniciosa ao de-
senvolvimento infantil. Cumpre ao educador não criá-las, deixando 
as crianças livres para agir em razão do que surge como impulso em 
seus próprios seres. As necessidades naturais são entendidas como 
as que nascem sem nenhuma influência do adulto. Ora, encaremos 
essa questão com frieza. Existiriam mesmo necessidades que surgem 
no ser sem nenhuma influência dos adultos e da vida em sociedade? 
Não, não pode existir tal coisa na vida humana. Isso porque nossas 
necessidades, todas elas, são profundamente históricas. Isso está 
firme e claro desde Marx & Engels (2007), o primeiro ato histórico 
é a produção das formas de satisfação das próprias necessidades, e 
essa satisfação cria já novas necessidades, profundamente históricas. 
Dessa forma, o homem transforma as circunstâncias de sua vida e 
ao mesmo tempo é constituído por elas. Tudo isso é feito conscien-
temente, o que, apesar de não considerado pelos escolanovistas, 
muda radicalmente a condição humana. Assim, não podem existir 
circunstâncias sociais ou necessidades que não possuam raízes na 
história do homem sobre a Terra. As necessidades humanas são 
constituídas não somente da influência social do presente, mas de 
uma influência social que sintetiza presente e passado.

Além do ponto de vista filosófico e ontológico rapidamente 
exposto, há também, para não nos restar dúvidas, a análise feita por 
D. Elkonin (1987) da periodização do desenvolvimento humano. Ela 
demonstra, do ponto de vista psicológico, como nossas necessidades 
se desenvolvem, desde a mais tenra idade, em razão basicamente de 
três fatores inseparáveis: da nossa própria atividade, do convívio 
com os demais seres humanos e dos objetos da cultura. Não há ne-
cessidades que surgem descoladas da vida real da criança, cheia de 
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pessoas e objetos. Elas são ainda função de uma ligação psicológica 
especialmente voltada aos adultos. As necessidades e a atividade se 
edificam ao longo da vida e se revolucionam uma série de vezes. Não 
pode haver necessidade humana sem atividade, história, cultura e 
sociedade.

Além da existência duvidosa de necessidades puramente naturais, 
outro desdobramento que pode ser revisto a partir do exposto é a 
formação de professores sob a óptica escolanovista.

A formação de professores pela Escola Nova

Finalizando nossa exposição, vejamos o que dizem alguns pen-
sadores escolanovistas diretamente sobre a formação de professores.

Essa nova concepção da escola e do educador implica uma trans-
formação completa na formação dos professores, do ensino de todos 
os graus. Essa preparação deve ser, antes de tudo, psicológica. (Cla-
parède, 1958, p.173, grifos no original)

Se tal é, de hoje em diante, a atitude do educador-higienista, vê-se 
qual pode ser sua preparação. Aquilo a que se chama ordinariamente 
“os estudos” não têm, nessa preparação, importância primordial. Não 
há dividir-lhe a existência em duas partes, a primeira das quais consa-
gra à aquisição de certo número de conhecimentos, a segunda à trans-
missão desses conhecimentos aos alunos. (Cousinet, 1950, p.139)

“A formação é antes de tudo psicológica” e “os estudos não têm 
importância primordial”. Nada mais natural para os escolanovistas. 
Partindo da constatação de que o desenvolvimento dos alunos não 
depende da aquisição de conhecimentos na escola, mas de uma 
atividade livre e automotivada, é esperado que os professores for-
mados sob essa perspectiva não devam necessariamente instruir-se 
sistematicamente na preparação para a docência. O caráter natu-
ralizante presente nos conceitos de atividade e necessidade leva os 
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pensadores do movimento a verem na educação funcional, mais que 
na apropriação da cultura, o fator de humanização decisivo. Assim, 
os professores devem estar preparados não para ensinar os conteúdos 
das respectivas disciplinas, mas para não intervir na atividade das 
crianças, a não ser para assisti-las em seu próprio empreendimento 
educativo. A preparação psicológica refere-se a possíveis dificuldades 
do docente em perceber até que ponto não responde a suas próprias 
necessidades em sala de aula. Isso não é literal e claro em Claparède, 
mas parece-nos uma interpretação coerente.

Arce (2005, p.53) analisa a formação de professores sob a óptica 
construtivista. Em seu texto, a autora destaca, entre outras caracte-
rísticas específicas ao construtivismo, uma sistemática desvalorização 
da aquisição de conhecimentos.

É então desfechado um ataque maciço à formação fornecida pela 
universidade, que se caracterizaria por uma abordagem “empirista”, 
a qual levaria à tentativa de “encher” a cabeça dos futuros professores 
com uma série de conteúdos que de nada servirão para sua prática.

Constatamos que ambos, Escola Nova e construtivismo, possuem 
um ponto em comum, afirmam que a aquisição de conhecimentos 
na formação de professores não tem valor intrínseco. Ora, esse não 
seria mais um indício da proximidade entre essas duas vertentes 
do pensamento educacional, como compreende Duarte (2004) a 
partir da categoria das pedagogias do “aprender a aprender”? Isso 
não atestaria também o fato de que muitas das análises e conclusões 
referidas a essas teorias da educação, tomadas as precauções devidas, 
podem ser mutuamente estendíveis? Cabe ao leitor pensar sobre isso.

Esperamos ter reunido elementos suficientes para compreender-
mos melhor o significado dos conceitos em foco e suas implicações 
para a formação de professores. O retorno teórico à Escola Nova é 
atual enquanto seus preceitos e formas de ler a realidade persistirem 
no cotidiano das escolas. Esperamos, por isso, ter contribuído para 
o refinamento analítico das pedagogias do “aprender a aprender” e 
para a transformação da realidade educacional que testemunhamos.
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