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Introdução

A escola nova, escola ativa, como sistema integral de ensino fundamental que vem
sendo adotado em diversos países latino-americanos, inclui estratégias inovadoras
e recursos que possibilitam um ensino fundamental completo e melhoram a aprendizagem, a qualidade e a eficiência da educação em escolas de poucos recursos, principalmente escolas multisseriadas situadas em áreas rurais e nas periferias de centros
urbanos.
Essa inovação educacional inspirou-se no movimento pedagógico-cultural mais
importante do começo do século, que rompeu com a educação tradicional, passiva e
autoritária. Esse movimento chegou aos nossos países na década de 1920 e inspirou
inovações nos colégios da elite, que nunca chegaram a beneficiar escolas de poucos
recursos. A novidade do sistema da escola nova, escola ativa, reside no fato de ter colocado
esses princípios em prática nessas escolas pela primeira vez, com estratégias eficazes.
A escola nova, escola ativa, surge como resposta aos persistentes problemas da
ineficiência interna e baixa qualidade da educação oferecida em escolas situadas em
áreas rurais ou nas periferias de centros urbanos. Nos países onde essa inovação está
sendo aplicada, conseguiu-se o seguinte:1
Colocar em prática e incorporar à aula, à escola, à família e à comunidade os princípios do movimento pedagógico da escola nova e outros fatores que, segundo pesquisas educacionais recentes, influenciam o resultado da aprendizagem, tais como:
a.

o acesso dos alunos a textos, manuais de aprendizagem e outros materiais didáticos;

b. a articulação da escola com a família e a comunidade;
c. a prática e aplicação da aprendizagem a situações do cotidiano do educando;
d. a avaliação e realimentação permanentes do aluno;
e. a seqüência e graduação dos planos e programas de aula e sua adequação às
necessidades e características dos beneficiários;
f.

a melhoria das práticas pedagógicas.

Integrar, sistemicamente, um conjunto de estratégias e recursos em termos de:
a. currículo,
b. capacitação, formação e acompanhamento permanente de docentes,
c. relações escola-comunidade; e
d. administração escolar, partindo da premissa de que a melhoria da educação
exige uma intervenção simultânea e coerente junto a alunos, professores, agentes
administrativos, família e comunidade.

1
Atualmente, os seguintes países estão desenvolvendo inovações pedagógicas inspiradas nos
princípios pedagógicos da escola nova e nas estratégias concretamente implementadas na Colômbia na
década de 1980: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Guiana, Guatemala, Honduras, Paraguai,
Peru e República Dominicana.
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Promover profundas mudanças no modelo de ensino tradicional, frontal, em busca de
um novo paradigma educacional baseado na aprendizagem personalizada e grupal, que
prioriza a compreensão e não a memorização, na autonomia, na diversidade, na convivência e na qualificação do professor como orientador e avaliador.
Diferentes avaliações demonstraram que, nos locais em que o sistema da escola
nova, escola ativa, foi aplicado com todos os seus componentes e estratégias, foram
obtidos os seguintes resultados:
maior acesso e retenção escolar no meio rural;
rendimento médio superior dos alunos em relação às escolas tradicionais, mesmo
naquelas que contam com um professor para cada série;
maior percepção da realidade social, mais auto-estima e melhor comportamento
cívico e democrático;
professores mais satisfeitos, os quais consideram que as estratégias metodológicas
melhoraram sua prática pedagógica e favoreceram mudanças em suas atitudes e
maior motivação para implementar as inovações propostas.2
Na escola nova, escola ativa, a capacitação e formação em serviço de docentes
visa produzir mudanças no ensino tradicional, melhorando suas práticas pedagógicas e
qualificando o professor para desempenhar a função de orientador da aprendizagem do
aluno. Essa capacitação se caracteriza pelos seguintes fatores:
é prática e vivencial, ou seja, permite que o professor tenha uma experiência pessoal
com a mesma metodologia que posteriormente utilizará com os alunos na sala de aula;
permite ver, em operação, escolas nas quais as inovações propostas foram adotadas;
promove interação e intercâmbio de experiências entre professores, para que uns
aprendam com outros;
vincula a capacitação à disponibilidade de materiais. Não há capacitação sem os
materiais necessários e nenhum material é entregue se não houver capacitação.
Esses materiais são projetados com base em metodologias coerentes com o modelo
que se pretende promover;
introduz, gradualmente, inovações na sala de aula e na escola por meio de um
processo que inclui oficinas seqüenciadas e outros eventos voltados à capacitação
e ao acompanhamento.

2
Entre outras, as avaliações do Programa Escola Nova da Colômbia, em 1988, 1992 e 1995, do
Programa Nova Escola Unitária da Guatemala, em 1994, e do Projeto de Inovações Educacionais em
Escolas Municipais do Chile, em 1994.
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A estratégia de capacitação básica compreende:
1. duas oficinas introdutórias com uma semana de duração;
2. eventos grupais e locais periódicos, com um dia de duração (oficinas pedagógicas, círculos de professores, conversas ou microcentros), promovidos pelos
professores ou agentes educacionais, destinados à reflexão e ao intercâmbio de
experiências sobre conquistas e dificuldades em adotar a inovação, ao aprofundamento de temas abordados no presente manual e ao desenvolvimento de
temas complementares, permitindo que os professores mantenham processo
de formação permanente que propicia a construção social do conhecimento,
melhor implementação das inovações em suas escolas, a introdução de modificações e a sistematização de experiências.
Este protótipo de manual, dirigido a professores, supervisores e outros agentes educacionais, é um recurso básico para o desenvolvimento da primeira oficina. É parte de uma
série de materiais complementares (unidades dirigidas ao professor sobre a organização
das aulas e módulos de auto-aprendizagem nas áreas curriculares dirigidos aos alunos).
Inspira-se no manual de capacitação Rumo à Escola Nova, impresso diversas vezes pelo
Ministério da Educação da Colômbia, e incorporou sugestões e recomendações de professores de mais de dez países da América Latina.3
Compõe-se de cinco unidades:
1. A escola ativa;
2. A gestão escolar;
3. Os módulos de aprendizagem;
4. Os cantinhos de aprendizagem;
5. A escola e a comunidade.
Cada unidade é composta de módulos que devem ser desenvolvidos em oficinas de
trabalho com pequenos grupos de docentes. Cada módulo está estruturado em três seções. A primeira, intitulada Atividades básicas, tem a finalidade de fazer que os docentes
adquiram nova aprendizagem com base em suas experiências e conhecimentos. A aprendizagem, uma vez obtida, é reforçada e contextualizada por um estudo de caso que enfatiza
situações semelhantes às vivenciadas pelos professores.
A segunda seção, intitulada Atividades de prática, visa fazer que os docentes pratiquem, exercitem, mecanizem e interiorizem a aprendizagem adquirida na seção anterior,
de modo que possam preparar-se para aplicá-la na prática.
A terceira seção, intitulada Atividades de aplicação e ampliação, tem a finalidade
de fazer que o professor aplique a aprendizagem adquirida a uma situação semelhante
àquela que enfrentará em sua escola e sua comunidade. Em alguns pontos, as atividades
3
Delegações de professores dos seguintes países participaram da oficina de avaliação do presente
protótipo de manual: Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala,
México, Panamá, Paraguai e República Dominicana.
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