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Uma pedagogia articulada com os interesses 
populares valorizará, pois a escola; […] estará 
interessada em métodos de ensino eficazes. 
Tais métodos se situarão para além dos 
métodos tradicionais e novos, superando por 
incorporação as contribuições de uns e de 
outros. Serão métodos que estimularão a 
atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, 
porém, da iniciativa do professor; favorecerão o 
diálogo dos alunos entre si e com o professor 
mas sem deixar de valorizar o diálogo com a 
com a cultura acumulada historicamente; 
levarão em conta os interesses dos alunos, os 
ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento 
psicológico mas sem perder de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua 
ordenação e gradação para efeitos do processo 
de transmissão-assimilação dos conteúdos 
cognitivos. 
 

Demerval Saviani – Escola e democracia.
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RESUMO 
 

O presente estudo foi elaborado sob a égide da pesquisa bibliográfica qualitativa, no 
qual tem por objetivo incitar discussões acerca da proposta pedagógica da 
Educação Nova de 1932 no que diz respeito às contribuições desse movimento para 
o processo de democratização da escola pública.  Através de uma análise crítica 
sobre o documento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova feita ao longo do 
texto revelou-se a perversão de alguns pressupostos desse movimento, entre eles 
uma educação pautada nas capacidades, interesses e aptidões individuais que 
utilizou-se da escola como instrumento de reprodução e manutenção social de uma 
hegemonia dominante. Ao desvelar os reais objetivos pretendidos pelos intelectuais 
e educadores da Educação Nova considerou-se que uma educação efetivamente 
preocupada com a democracia, deve conduzir o trabalho pedagógico da e para a 
prática social em sua coletividade e, desse modo, possibilitar aos indivíduos 
envolvidos no processo educativo que atinjam um nível de compreensão mais 
elaborado acerca dos problemas surgidos na prática social, de modo que possam 
intervir na transformação e superação desses problemas. 

Palavras-chave: Democracia e educação. Escola Nova. Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova. Escola Pública. 
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 ABSTRACT 

This study was prepared under the aegis of the qualitative literature research, which 
aims to encourage discussions about the educational proposal of the New Education 
of 1932 on what concerns the contributions of this movement for the democratization 
process of public school. Through a critical analysis about the document Manifest of 
the Pioneers of New Education made throughout the text proved the perversion of 
some assumptions of this movement, including an education guided in skills, 
interests and individual skills that used the school as instrument of social 
reproduction and maintenance of a dominant hegemony. By revealing the real 
objectives pursued by scholars and educators of the New Education was considered 
that an education really concerned with democracy, should lead the pedagogical 
work from and to a social practice in its collectivity and make it possible for 
individuals involved in the education process to achieve a level of more elaborate 
understanding about the problems in social practice, so that they may be involved in 
transformation and overcoming these problems. 

 

Keywords: Democracy and education. New School. Manifest of the Pioneers of New 

Education. Public School. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação com bases democráticas e igualitárias a serviço de todos é 

uma temática muito discutida na atualidade. Não raro são veiculadas através dos 

recursos midiáticos campanhas cujo lema é: “educação para todos”, “todos a serviço 

da educação”, ou seja, é consensual que todos anseiam por uma escola pública, 

gratuita e de qualidade. No entanto, tais discursos não são frutos de nossa época, 

antes, se propagam ao longo das décadas e ainda ganham destaque como 

questões a serem resolvidas nos dias atuais.    

Dessa forma, esse estudo dispôs-se a estudar a gênese dos discursos 

acerca de uma escola pública no Brasil, datados da década de 1930, buscando 

compreender a relação de causalidade entre o contexto sócio-político-econômico do 

país e o processo de democratização da escola pública. Para tanto, utilizou-se como 

método de investigação a abordagem de pesquisa qualitativa, realizada através da 

análise documental sobre esses fenômenos. 

A “mola propulsora” para o desenvolvimento dessa pesquisa deu-se pelos 

seguintes questionamentos: sabemos de fato o que é democracia? Quando foram 

iniciadas reivindicações sobre a educação pública?  A escola deve ser democrática 

para quem? Há interesses ocultos por trás desse discurso? Como o ato educativo 

pode realizar-se democraticamente, para além dos interesses de uma parcela da 

sociedade? 

Desse modo, o primeiro capítulo preocupou-se em conceituar a 

democracia em sua forma mais genuína com intuito de possibilitar a compreensão 

sobre seus pressupostos. 

No capítulo II buscou-se a contextualização histórica tanto social, quanto 

política e econômica da década de 1930, período considerado como um marco para 

o desenvolvimento do país em bases democráticas, o início da Era Vargas. 

Igualmente, o segundo capítulo expõe as preocupações em torno da educação para 

a nova fase que o país estava vivenciando, questão essa tratada no período de 1930 

como uma “dívida social herdada do império”. Nesse momento, já é possível 

identificar a importância de ampliar o acesso a educação as camadas populares 

tanto para o desenvolvimento econômico do país. 

“O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932: o documento 

monumento” intitula o terceiro capítulo, uma vez que o documento assinado por 
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educadores e intelectuais liberais em 1932 é tido como divisor de águas por 

inaugurar debates sobre os rumos de uma educação pública no Brasil. São os 

tópicos sobre o dever do Estado em promover uma educação pública, gratuita e 

laica que ganham destaque nesse estudo como de grande valia para o processo de 

democratização da escola pública. No entanto, é no desenrolar do documento o qual 

se identificou sua principal característica, uma educação individualista, elitista e 

excludente. 

Postas estas discussões buscou-se no último capítulo propor um debate 

sobre a superação do modelo educacional da Educação Nova, neste trabalho 

classificado como individualista, elitista e excludente, por uma educação 

efetivamente democrática. Educação essa, que realizando-se democraticamente 

permitirá ao indivíduo atingir um nível mais elaborado de conhecimentos sobre os 

problemas surgidos na prática social se apropriar dos instrumentos necessários para 

transformá-la, considerando que a prática social somente  se concretiza na 

coletividade. 
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CAPÍTULO I 

ENTENDENDO O CONCEITO DE DEMOCRACIA 

 

 A democracia está intrinsecamente associada às decisões sobre a vida 

pública englobando a vida de todos os cidadãos pertencentes à sociedade, em que 

o poder provém necessariamente do povo, sem distinções de credo, raça, cor ou 

gênero. Nesse sentido a fim de chegar à concretude do conceito de democracia faz-

se necessário compreender como ele surgiu e como se modificou ao longo da 

história da humanidade, ainda que brevemente. 

A primeira expressão de democracia deu-se na Grécia Antiga, a então a 

democracia direta. Ribeiro, R. (2001) afirma que o mundo grego ou helênico, foi o 

exemplo mais genuíno de participação democrática.  

A partir do século 19 a ágora, praça pública, passou a ser o local de 

assembléias e reuniões extraordinárias envolvendo assuntos pertinentes a vida da 

população grega tendo por princípios os valores de uma comunidade comum e justa 

como discorre Ribeiro, R. (2001, p.8): 

Com o tempo ocorre uma mudança significativa. O poder, que ficava 
dentro dos palácios, oculto aos súditos, passa à praça pública, vai 
para tó mésson, 'ó meio', o centro da aglomeração urbana. Adquire 
transparência, visibilidade. Assim começa a democracia: o poder, de 
misterioso, se torna público.  

Surgiu dessa forma a democracia direta, em que os rumos sobre o 

público deveriam ser deliberados entre a maioria dos cidadãos da polis – da cidade 

–como afirma Rosenfield (1994, p. 10) que “O público, na democracia ateniense, diz 

respeito ao conjunto da comunidade e, em conseqüência, não é apropriado por 

especialistas das leis e da política que, situados acima de nós, se pretendem 

representantes do 'bem comum'.“  

Sem distinção entre os cidadãos, os homens atenienses adultos, todos 

estavam aptos a participar decisões e exercer qualquer função pública, sem eleição 

e sim por meio de sorteio para que não houvesse acepção entre melhores ou mais 

fortes. Exercer a democracia na antiguidade grega significava exercer a liberdade 

por meio da qual o próprio povo tornava suas opiniões e pretensões públicas, e por 

meio do enfrentamento dessas opiniões surgia o conjunto de normas que todos 

deveriam seguir.  
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Na modernidade a democracia direta está ligada ao âmbito social mais do 

que ao político, uma separação que não havia na antiguidade grega, pois o político e 

o social eram indissociáveis. Para os gregos tanto as decisões sobre economia, 

comércio, guerras entre outros assuntos que envolviam a polis eram debatidas em 

praça pública quanto àquelas que diziam respeito ao bem viver dos seus cidadãos.  

Na atualidade o motor para a participação do povo na tomada decisões 

referentes à esfera pública não é necessariamente a preocupação do bem comum, 

mas sim daquilo que ele entende como direito básico, “[...] moradia, saúde, 

alimentação, educação e transporte.” (RIBEIRO, R., 2001, p. 45).  

Nesse sentido, a apropriação daquilo que passa pelo campo das 

necessidades sociais, e porque não dizer particulares, aguça a participação pública 

na tomada de decisões como, por exemplo, em um grêmio estudantil, no seu sentido 

mais restrito, ou em uma manifestação pública com centenas e/ou milhares de 

pessoas lutando por um objetivo comum.  

Outra diferença entre a democracia antiga da moderna está no que diz 

respeito à esfera política, e talvez seja sua maior diferença, consiste justamente na 

escolha daqueles que serão responsáveis para determinar os rumos do serviço 

público. Até que os gregos chegassem a um consenso eram necessárias horas a fio 

com milhares de homens reunidos por um objetivo comum, a modernidade trouxe 

consigo a correria da vida cotidiana, logo, é preciso poucos minutos para exercer a 

democracia, que se dará através da representatividade.  

Como no exemplo anterior, se na democracia direta os próprios sujeitos 

pertencentes à instituição escolar se reuniam em grêmios estudantis e manifestantes 

saíam às ruas para pleitear direitos que são de seus interesses, na democracia 

representativa, esses mesmos grupos poderiam eleger um ou mais sujeitos para 

representá-los, ou seja, sem que necessariamente todos estejam presentes nas 

diferentes situações, se fazem presentes por meio daquele(s) que fora(m) escolhido 

(s). 

De acordo com Ribeiro, R. (2001), entender a palavra representação em 

seu sentido político nada mais é do que tornar presente o ausente. Nomear pessoas 

para que tenham a permissão de agir e tomar decisões na impossibilidade ou 

ausência do próximo. “Quanto votamos, é como se nomeássemos procuradores, 

que decidirão por nós: estaremos vinculados pelos atos que eles praticarem.” (p. 

31).  
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Optar por um representante envolve confiança, credibilidade, 

assertividade, porém, na democracia representativa é a quantidade de votos que 

fará a diferença entre eleito e um não eleito representante do povo. Essa 

característica quantitativa da representação política tem sua faceta positiva e 

negativa quando o que está em jogo é o bem público, pois, por mais separados que 

estejam na modernidade, as decisões políticas influenciam diretamente na vida 

social dos cidadãos. 

A indistinção do voto e daquele que o faz para Ribeiro, R. (2001) é uma 

expressão de liberdade e igualdade, pois não há voto que tenha maior ou menor 

valia e nenhum indivíduo vale mais que o outro. Independente da qualidade do voto, 

ou seja, do votar conscientemente, o que se faz valer na democracia representativa 

é a quantidade, ou seja, aquilo que a maioria entende e opta como sendo o melhor, 

ainda que não o seja. Essa é a principal característica da democracia moderna, que 

todos sejam tidos por iguais em seus direitos e deveres. 

No Brasil, ao longo de sua história, não foram poucos os confrontos 

físicos e ideológicos em torno dos direitos de liberdade, de participação política, de 

igualdade social, enfim, de uma sociedade democrática. Foram justamente os 

direitos básicos de “[...] moradia, saúde, alimentação, educação e transporte.” 

(RIBEIRO, R., 2001, p. 45), que motivaram, e ainda motivam a mobilização dos 

cidadãos por uma sociedade mais justa. 

Notadamente, na década de 1930 o país vivenciou um período de grande 

fervor político e social em prol da democracia, os cidadãos almejavam por melhores 

condições de vida, de trabalho, de educação, ou seja, ansiavam por direitos que até 

então os eram subtraídos. Entretanto, esses ideais ao serem incorporados aos 

discursos de uma classe hegemônica converteram a democracia em sinônimo de 

progresso e desenvolvimento nacional. 
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CAPÍTULO II 

A REVOLUÇÃO DE 1930 E O GOVERNO PROVISÓRIO DE GETÚLIO VARGAS 

 

A década de 1930 foi marcada por uma efervescência nos âmbitos 

político, econômico e ideológico que possibilitou novos rumos para o Brasil. A Era 

Vargas, como ficou conhecida, teve início com a Revolução de 1930 e se estendeu 

até 1945 com a deposição de Getúlio Vargas da Presidência do país. A Revolução 

pôs fim à hegemonia das oligarquias agrárias no Brasil e impulsionou importantes 

mudanças para o seu desenvolvimento. 

Como resultado da quebra na exportação em decorrência da crise 

mundial em 1929, o país se deparava com uma superprodução cafeeira estocada e 

acumulada. Washington Luís, então Presidente do Brasil (1916 - 1929), pertencente 

ao partido republicano tentou com insucesso conter a crise da cafeicultura.  

Diferentemente da crise no campo, na área urbana já era expressivo o 

crescimento siderúrgico e o desenvolvimento industrial que iria se fortalecer durante 

o governo Vargas. Ribeiro, J. (2001, v.1, p. 114) afirma que Vargas deu início “[...] a 

uma política que pela primeira vez subordina os interesses da economia cafeeira e 

seus beneficiários [...] ao interesse nacional.” 

 Concomitante ao momento de crise econômica pelo qual o país 

vivenciava aproximavam-se as eleições presidenciais. Disputavam a Presidência da 

República Júlio Prestes - candidato republicano apoiado pelo partido de direita; 

Getúlio Dorneles Vargas - governador do Rio Grande do Sul, da Aliança Liberal, 

apoiado pelo Partido Democrático de esquerda. 

Entre as propostas para o governo feitas por Getúlio Vargas chamam a 

atenção àquelas voltadas aos direitos dos trabalhadores e a educação, uma 

preocupação social que no Brasil em termos de políticas públicas ainda não existia, 

era apenas “uma dívida social herdada do Império” (RIBEIRO, J., 2001, v.1, p.89), 

que precisava ser resgatada.  

Mesmo após a Proclamação da República, em 1889, não podia se afirmar 

que o Brasil vivia uma democracia política. A liberdade de voto e o voto secreto não 

faziam parte da realidade nas eleições presidenciais, pois aqueles que votassem no 

candidato de esquerda, o oposicionista, estavam sujeitos a represálias, 

perseguições. Vargas em um de seus programas, como afirma Ribeiro, J. (2001), 

deixava evidente a situação fraudulenta que perpassava todo o processo eleitoral:  
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       Em muitos Estados, excetuadas as capitais e as cidades mais 
importantes, não se fazem eleições. Dias antes dos pleitos, os livros 
eleitorais percorrem as circunscrições, recebendo as assinaturas dos 
eleitores „amigos‟. De acordo com essa coleta, lavram-se as 
correspondentes atas, que são encaminhadas, após com todas as 
exteriores formalidade oficiais. No dia do pleito, ao se apresentarem, 
os eleitores oposicionistas e os fiscais dos respectivos candidatos 
não se encontram nem os mesários nem um oficial público [...] 
(RIBEIRO, J., 2001,  v.1, p. 61). 

 

Toda essa manipulação eleitoral foi expressiva quanto ao resultado do 

processo eleitoral em que mesmo com apoio de liberais, democratas, católicos e 

integralistas Vargas não foi eleito, vencendo o candidato republicano Júlio Prestes. 

Em outubro de 1930, foi organizado por Getúlio Vargas e seus aliados um 

golpe cujo objetivo foi a retirada de Júlio Prestes do poder. Bem sucedido, o golpe, 

efetivou a posse de Getúlio Vargas como Chefe de Governo Provisório que além de 

engendrar mudanças significativas ao país, conquistou os diversos setores sociais 

com discursos que abarcavam os interesses da elite e ao mesmo tempo da 

população.  

Para Ghiraldelli: 

A Revolução de 30 promoveu um rearranjo na sociedade política 
possibilitando o assento de setores sociais marginalizados do poder, 
durante a Primeira República [...] De fato, a República Velha se 
caracterizou por uma paulatina modernização do país às custas da 
reorganização capitalista da cafeicultura. Indústria, crescimento 
urbano, melhoria de transportes, proletarização etc. aparecem 
subjugados à política do café-com-leite [...] O regime inaugurado em 
1930, aos poucos, modificou, e em certo sentido, inverteu essa 
situação. Paulatinamente a oligarquia agroexportadora foi cedendo o 
papel de fração hegemônica no exercício do poder governamental 
aos grupos coligados de tecnocratas, militares e empresários 
industriais. (1991, p. 40). 

 

Ao atentar para a declaração de Ghiraldelli (1991), embora o Governo 

Provisório de Getúlio tivesse entre outras preocupações um discurso democrático de 

liberdade política, o panorama que estava posto era de uma alteração em que a 

hegemonia das oligarquias agrárias regionais cedia lugar à hegemonia de uma nova 

classe hegemônica, a elite burguesa. 

O regime de desenvolvimento nacionalista inaugurado por Vargas 

abrangeu da política à economia, da educação à cultura, dos trabalhadores aos 
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proprietários. Pois as medidas anunciadas por ele garantiam menor impacto da crise 

tanto na economia do país, quanto nas cidades e, principalmente, na indústria. 

Assim afirma Ribeiro, J. (2001, v.1, p.117) sobre o discurso de Vargas 

para os novos horizontes da siderurgia: 

 
O Brasil deveria adotar como postulado cívico “[…] o compromisso 
de ampliar nossas lavouras e aperfeiçoar nossas indústrias, de forma 
tal que passe a ser considerado deslize de patriotismo alimentar-nos 
ou vestir-nos com tecidos ou gêneros importados”. 

 

O fato é que o Brasil que produzia a matéria-prima a exportava a preços 

baixos e em contrapartida importava produtos com preço maior. Portanto, foi 

adotada uma política nacionalista para a economia que focava a indústria como o 

pólo de desenvolvimento do país e medidas protecionistas foram tomadas para 

assegurar e alavancar seu crescimento. 
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2.1 O RESGATE DA DÍVIDA SOCIAL HERDADA DO IMPÉRIO – I: O TRABALHO 

 

  Se nosso protecionismo favorece os industriais, em proveito da 
fortuna privada - prossegue Getúlio -, corre-nos também o dever de 
acudir ao proletário com medidas que lhe assegurem relativo 
conforto e estabilidade e o amparem tanto nas doenças como na 
velhice. (RIBEIRO, J., 2001 p.62). 

 

As propostas de governo Getúlio Vargas contagiaram a todos e a afeição 

por ele cresceu perante a população, pois pela primeira vez o social estava posto 

como necessidade e atraso histórico do Brasil, um país que além de tardio na 

abolição da escravatura em 1888, tratava como questão de polícia o problema de 

qualquer operário, que sem respaldo legal sujeitava-se a mercê do patrão. 

Em novembro de 1930 o recém governo provisório de Vargas criou o 

Ministério do Trabalho e no mês de dezembro a primeira lei trabalhista, a Lei dos 

Dois Terços, que visava a garantia de empregabilidade aos brasileiros junto as 

empresas, num cenário que por vezes predominava a mão-de-obra estrangeira e 

faltava emprego ao trabalhador nacional. No entanto, a falta de qualificação dos 

brasileiros exigia ainda de mão-de-obra estrangeira para “[...] empregos que 

exigissem qualificação profissional, técnica ou científica que pretendentes brasileiros 

não tivessem.” (RIBEIRO, J., 2001, v.1, p.90).  

A Lei dos Sindicatos criada em 1931 reconhecia como direito dos 

operários associarem-se e organizar-se em sindicatos em busca de seus direitos e 

interesses coletivos. Outras leis foram outorgadas em prol dos trabalhadores entre 

os benefícios estavam a limitação da jornada de trabalho, a regulamentação do 

trabalho da mulher e em casos de gestantes pré e pós parto.  

E ainda as Leis da Previdência: 

Assinada a 1º de outubro de 1931, a nova Lei das Caixas de 
Previdência tratava especialmente dos recursos financeiros das 
Caixas, resultantes da contribuição dos associados ativos, ou seja os 
trabalhadores e empregados, proporcionalmente ao salário de cada 
um, dos associados aposentados e das empresas, à base de 1,5% 
de sua receita bruta [...] Essas receitas seriam aplicadas 
exclusivamente em títulos federais, no financiamento da casa própria 
e na compra de sede própria das caixas. 
Aos 50 anos de idade e 30 de serviço efetivo, os associados teriam 
direito à aposentadoria, correspondente a 70 a 100% da média dos 
salários dos três últimos anos. A pensão para a família do 
trabalhador ou do aposentado morto corresponderia à metade da 
aposentadoria [...] (RIBEIRO, J., 2001, v.1, p.105). 
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Essas entre outras realizações fizeram com o Governo Provisório de 

Getúlio Vargas caísse nas graças dos trabalhadores brasileiros, que pela primeira 

vez na história eram reconhecidos como sujeitos de direitos em uma legislação 

social.   
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2.2 O RESGATE DA DÍVIDA SOCIAL HERDADA DO IMPÉRIO – II: A EDUCAÇÃO 

  

O início da Era Vargas foi certamente para a década de 1930 o grande 

momento da democracia política no Brasil. No entanto, democratizar o país só seria 

possível, na visão do Governo Provisório, através da participação nos processos 

eleitorais de todos os brasileiros, com voto secreto para homens e mulheres. Além 

de que estaria acompanhando o desenvolvimento do país nos rumos da economia, 

em que as mulheres passaram a incorporar a vida citadina como frente de trabalho 

nas indústrias. No entanto, participavam dos processos eleitorais os cidadãos 

alfabetizados.  

Ora, essas aspirações estavam diretamente atreladas às propostas e 

projetos para os novos rumos do país. Porém, é imprescindível lembrar que foram 

preconizadas pela elite dominante que se estabelecia no poder, a classe burguesa, 

composta por tecnocratas, militares e empresários industriais (GHIRALDELLI, 1991, 

p.40) e não da maior parte da população.  

Ao transcrever o discurso de Getúlio Vargas, Ribeiro, J. (2001, v.1, p.49) 

afirma que “A democracia é na vida política, a aspiração comum dos povos 

civilizados. Só, porém, pela educação poderemos tornar-nos um povo 

verdadeiramente capaz de governar-se democraticamente.”  

Vargas prossegue em seu discurso afirmando que: 

  Todas as grandes nações, assim merecidamente consideradas, 
atingem um nível superior de progresso pela educação do povo [...] 
Para isso conseguirmos, há um só meio, uma só terapêutica, uma só 
providência: é preciso que todos os brasileiros recebam a educação. 
(RIBEIRO, J., v.1, 2001, p.83). 
 

Eis o ponto chave de todo o projeto desenvolvimentista de Vargas, a 

ampliação de acesso a educação das classes menos abastadas, e exatamente no 

sentido quantitativo da palavra. Promover a educação das classes populares seria a 

mola propulsora para o progresso da nação, e mais que isso, faria crescer a 

popularidade do governo com o povo que aclamava por educação. 

Se era possível antever o aumento do eleitorado por meio da expansão 

da instrução básica, da alfabetização às classes populares, do mesmo modo a 

educação popular seria o instrumento utilizado para assegurar a qualidade dos 

votos, estando completamente atrelada às funções educacionais a reprodução da 

ideologia dominante da década. 
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Postas estas afirmações, é possível analisar as transformações que se 

pretendiam através da educação popular por outro viés, o político. De acordo com 

Saviani na década de 1930 a escola foi tida como instrumento responsável por 

aumentar o eleitorado e garantir a qualidade do voto dos mesmos: 

 
O que queria destacar em relação ao momento de 1930 é 
basicamente, o seguinte: o contraste entre o “entusiasmo pela 
educação” e “otimismo pedagógico”. J. Nagle analisa isso com 
razoável detalhe em sua tese de livre-docência [...] o importante do 
ponto de vista político a salientar aqui é que nessa fase do 
entusiasmo pela educação se pensava a escola como instrumento de 
participação política, isto é, pensava-se a escola com uma função 
explicitamente política;  
Ora vocês não sabem o que existe de significado político por detrás 
dessa metamorfose!  
Ocorre que, na medida em que tem início essa participação, as 
contradições de interesses que estavam submersas sob aquele 
objetivo comum vêm à tona [...] a burguesia acreditava que o povo 
instruído iria escolher os melhores governantes. Mas o povo instruído 
não estava escolhendo os melhores, observe-se que não escolhiam 
os melhores do ponto de vista dominante. Ocorre que os melhores 
do ponto de vista dominante não eram os melhores do ponto de vista 
dominado. Na verdade, o povo escolhia os menos piores, porque é 
claro que os melhores ele não podia escolher, uma vez que o 
esquema partidário não permitia que seus representantes autênticos 
se candidatassem. Então ele tinha que escolher, entre facções em 
luta no próprio campo burguês, as opções menos piores; só que as 
menos piores, do ponto de vista dos interesses dos dominados, eram 
as piores do ponto de vista dominante. “ora, então a escola não está 
funcionando bem” foi o raciocínio das elites, das camadas 
dominantes; e se essa escola não está funcionando bem, é preciso 
reformar a escola. (SAVIANI, 2000, p.51, p.52 e p.53). 

 

Ou seja, se chegou ao consenso de que a educação popular tinha 

influência direta nos resultados dos processos eleitorais e por esse motivo era 

preciso rever os métodos e procedimentos de ensino, uma vez que o modelo 

educacional até então trabalhado, o tradicional, não estava atingindo às expectativas 

da classe dominante e nem satisfazia a população devido a pouca quantidade de 

acesso dos menos abastados às escolas. 

Tais acontecimentos impulsionaram a elaboração de uma nova proposta 

educacional para o Brasil, da qual a elite utilizou como ferramenta para fortalecer 

seus interesses com a bandeira de igualdade e qualidade de ensino para todos. 

Na IV Conferência Nacional de Educação, em 1931, como assegura 

Ghiraldelli (1991, p. 41):  
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“[…] o próprio Vargas que esteve presente no evento, onde 
confessou aos educadores que o 'governo revolucionário' não tinha 
uma proposta educacional, e que esperava-se dos intelectuais ali 
presentes a elaboração do 'sentido pedagógico da Revolução'.”. 
 

No ano seguinte, em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, documento assinado por intelectuais e educadores o qual 

apresenta a educação como fator de desenvolvimento do país e de igualdade social. 
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CAPÍTULO III  

O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA DE 1932: 

O DOCUMENTO MONUMENTO 

 

Em meio ao rico cenário de modificações na estrutura política no qual 

vivenciava o país em 1930, as questões ligadas à educação também tiveram uma 

repercussão ímpar no que diz respeito aos projetos de um novo Brasil. De um lado 

estavam os conservados e a Igreja Católica, que defendiam os métodos tradicionais 

de ensino, a educação como preocupação da família e não do Estado e dessa 

forma, não gratuito. Por outro lado, os liberais, grupo composto por intelectuais e 

educadores, reivindicavam por uma escola pública obrigatória, laica e gratuita, cujo 

Estado teria a obrigação de promover.  

O documento O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi publicado 

em 1932 e de acordo com Silva (2004): 

[…] defendeu a importância da educação para o progresso nacional 
brasileiro em bases democráticas e urbano-industriais em um período 
caracterizado pela implantação de um novo projeto nacional de 
desenvolvimento, o qual incluiu estratégias econômicas para a 
substituição de importações, e radicalização política. Foram bases 
liberal e pragmatista que caracterizaram a Escola Nova como a 
proposta pedagógica ideal para o novo projeto nacional de 
desenvolvimento brasileiro. 

 

Ainda segundo Almeida (2011) o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova é tido para alguns historiadores como o divisor de águas, um dos 

documento/monumento da história da educação brasileira que se consolidou como 

sendo um momento de ruptura entre o velho e o novo. Habitualmente a palavra 

monumento está associada a estruturas físicas, no entanto, a significação do 

conceito permite um melhor entendimento acerca da afirmação exposta por Almeida 

(2011) de documento/monumento: 

Por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente original 
do termo, entende-se uma obra criada pela mão do homem e 
edificada com o objetivo preciso de conservar sempre presente e 
viva na consciência das gerações futuras a lembrança de um ato ou 

de um destino. 1 

 
Mais do que lembrar o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova como 

um marco ou algo, apenas como elemento da memória, faz-se necessário analisá-lo 
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cuidadosamente, a fim de trazer à consciência alguns elementos básicos para uma 

compreensão mais elaborada e crítica acerca dessa proposta educacional. 

É perceptível no estudo do Manifesto de 1932 2 seu teor elitista, diga-se 

de passagem, pela própria composição entre os membros que participaram de sua 

elaboração. 

Desse modo, análise proposta para o documento se dá justamente a 

partir da afirmação de Ghiraldelli (1991) de que havia divergências entre os 

intelectuais que elaboraram o documento, no que diz respeito à concepção de 

homem, de educação e de sociedade a ser formada através desse novo projeto para 

a educação do Brasil, podendo ser destacados os pensamentos de Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo: 

 
Para Anísio a escola deveria ser democrática, única, capaz de servir 
como contrapeso aos males e desigualdades sociais provocados 
pelo sistema capitalista […] 
Para Azevedo a escola deveria ter um papel de formadora de elites, 
sendo que a educação apenas rearranjaria os indivíduos na 
sociedade de acordo com suas aptidões. Uns iriam para o trabalho 
manual e outros para a produção intelectual; a escola redistribuiria as 
pessoas de acordo com o talento. (p.42). 

 

São essas duas vertentes que compõem o ideário do Manifesto dos 

Pioneiros, sendo imperativo identificar no documento suas contribuições para uma 

escola pública, laica e gratuita e de igual modo a forma como a desigualdade é 

exposta e “legitimada” (SAVIANI, 2000, p. 41) como uma situação dada natural e 

biologicamente. 

E é nesse sentido, tendo em vista a repercussão desse documento e sua 

importância tanto na historiografia da educação, no que diz respeito tanto a função 

da educação, quanto à política educacional e a questão da escola pública 

democrática, que se dará a análise acerca dos princípios que estão dispostos nesse 

documento, ora declaradamente, ora implícitos e/ou subjugados.  

 
1
 No original: “Par monument, au sens le plus ancien et véritablement originel du terme, on entend 

une oeuvre créée de la main de l‟homme et edifiée dans le but précis de conserver toujours présent et 
vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou telle déstinée.”  
(Paraizo, 2003 Apud Riegl 1984, p.35, Tradução do autor).  
 

2
 Para efeito desse estudo os termos Manifesto dos Pioneiros, Manifesto ou Manifesto de 1932 

também serão empregados para fazer referência ao documento Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova. 
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3.1 AS CONTRIBUIÇÕES DO MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA PARA O 

PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA 

 

No Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova a responsabilidade em 

prover a educação é pela primeira vez trazida do plano pessoal para o social, uma 

vez que até então ter acesso ao ensino letrado era privilégio de membros de famílias 

mais abastadas e oferecido pela Igreja Católica. Sendo que com o documento do 

Manifesto de 1932 a educação passa a ser requerida como um dever do Estado, 

desvinculada do seio das instituições religiosas e gratuita, uma escola 

essencialmente pública.  

“O Estado em face da educação,” “a) A educação, uma funcção 

essencialmente pública;” “b) A questão da escola unica” e “c) A laicidade, gratuidade 

e coeducação” (GHIRALDELLI, 1991, p. 61) são título e subtítulos respectivamente 

do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que expõem o que seria a obrigação 

do Estado em promover o acesso à educação para a população e direito do 

indivíduo ter esse acesso gratuitamente.  

Curiosamente são nas páginas iniciais do documento que se encontram 

essas ponderações acerca da laicização e universalização da escola pública em seu 

sentido igualitário de promoção e acesso ao ensino pelas classes menos abastadas, 

no entanto, é no decorrer dos escritos que fica evidente a postura elitista que o 

Manifesto dos Pioneiros incorpora à questão educacional, e talvez essa seja sua 

principal característica. 3 

Porém, ainda que embutidas de uma ideologia dominante é essencial 

destacar as novidades que são trazidas ao campo educacional por meio do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, expressadas como reivindicações que 

certamente abriram caminhos para discussões acerca da democratização da escola 

pública, ora favoráveis, ora contra os princípios elencados no documento.  

O dever do Estado em promover a educação pública e o direito de todos 

os cidadãos em recebê-la é exposto como um dos objetivos a serem alcançados 

através do Manifesto de 1932. Para tanto os intelectuais e educadores que assinam 

o Manifesto reconhecem e aclamam como sendo: 

 
3 
Utilizar-se-á da transcrição de Ghiraldelli (1991, p.55-78) do texto original do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, respeitando as regras ortográficas da década de 1930 presentes no documento. 
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[…] o direito de cada indivíduo á sua educação integral, decorre 
logicamente, para o Estado que o reconhece e o proclama, o dever 
de considerar a educação, na variedade, de seus gráos e 
manifestações, como uma funcção social e eminentemente pública 
[…] rompeu os quadros do communismo familial e dos grupos 
específicos (instituições privadas), para se incorporar definitivamente 
entre as funções essenciaes e primordiais do Estado. 
(GHIRALDELLI, 1991, p.61). 
 

A relação escola e família, assim como a participação de todos os 

envolvidos no processo educacional, de acordo com o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova se estabeleceria através da cooperação mútua de ambas as partes, 

em que uma necessariamente precisaria dialogar e saber respeitar os princípios da 

outra para que haja sucesso nesse processo. Justificando essa necessidade os 

intelectuais e educadores do Manifesto afirmam que a família: 

 
 [...] é ainda o “quadro natural que sutenta socialmente  o indivíduo, 
como o meio moral em que se disciplinam as tendencias, onde 
nascem, começam a desenvolver-se e continuam a entreter-se as 
suas aspirações para o ideal”. Por isto, o Estado, longe de prescindir 
da família, deve assentar o trabalho da educação no apoio que ella 
dá à escola e na collaboração effectiva entre paes  e professores, 
entre os quaes, nessa obra profundamente social, tem o dever de 
restabelecer a confiança e estreitar as relações, associando e pondo 
a serviço da obra commum essas duas forças sociaes – a família e a 
escola, que operavam de todo indifferentes, senão em direcções 
diversas e ás vezes opostas.  (GHIRALDELLI, 1991, p.62). 

 

Em se tratando de democratização do espaço escolar público na década 

de 1930 outro pensamento novo elencado no Manifesto dos Pioneiros é o da 

educação mista, ou seja, sem distinção de sexo, tendo em vista que era comum nas 

escolas tradicionais a separação dos conteúdos de acordo com gênero sexual.  

Essa unificação pode ser explicada não só pelo desejo de modernização 

do país frente aos mais desenvolvidos, mas também ao próprio cenário econômico e 

social que passava o Brasil em que as mulheres começaram a trabalhar nas 

fábricas e a mão de obra feminina passou a ser cada vez mais requisitada.  

 
A escola unificada não permitte ainda, entre alunos de um e outro 
sexo outras separações que não sejam as que aconselham as suas 
aptidões psycologicas e profissionaes, estabelecendo em todas as 
instituições “a educação em commum” ou coeducação, que pondo-
os no mesmo pé de egualdade e envolvendo todo o processo 
educacional […]. (GHIRALDELLI, 1991, p.63). 
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De igual modo, é interessante destacar que a gratuidade e 

obrigatoriedade do ensino são requeridas no documento não como privilégio de 

poucos e sim direito de todos os cidadãos. Entretanto, vale ressaltar que esses 

mesmos cidadãos de acordo com o documento precisam estar em “condições de 

recebel-a” como exposto na citação abaixo: 

 
A gratuidade extensiva a tidas as instituições officiaes de educação é 
um principio egualitario que torna a educação, em qualquer de seus 
gráos, accessível não a uma minoria, por privilegio economico, mas a 
todos os cidadãos que tenham vontade e estejam em condições de 
recebel-a.  Aliás o Estado não pode tornar o ensino obrigatorio, sem 
tornal-o gratuito. (GHIRALDELLI, 1991, p.63). 

 

Nesse momento já é possível notar as contradições que percorrerão por 

todo o documento e seu discurso elitizado, ao afirmar que um cidadão necessitaria 

de possuir condições específicas para o acesso à educação e ao passo que essas 

condições vão se revelando é que surgem também as críticas ao documento que ao 

invés de promover um princípio igualitário tratará de “[...] legitimar as desigualdades, 

legitimar a dominação, legitimar a sujeição, legitimar os privilégios.” (SAVIANI, 2000, 

p. 41). 

Com toda certeza há uma ideologia dominante que perpassa por todo o 

documento, no entanto, falar-se em escola pública, gratuita, laica, participação da 

família como cooperadora mútua do processo de ensino na década de 1930 é algo 

extremamente significativo no que tange o desenvolvimento de uma política para a 

educação pública no Brasil e o processo de democratização da escola pública do 

país. 
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3.2  EDUCAR PARA A INDIVIDUALIDADE, EDUCAR PARA A DESIGUALDADE 

 

Um segundo momento do estudo a do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova parte da afirmação posta no item anterior 3.1 de que no decorrer do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova fica explícita a sua postura elitista e 

talvez essa seja sua principal característica, é fundamental expor como ela 

prevaleceu e foi marcada por um discurso liberal. 

De acordo com Silva (2004) em seu artigo Depreensões sobre o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, seus principais representantes e sua 

base liberal: 

 
O individualismo característico das tendências educacionais liberais, 
e especialmente da Escola Nova, não é uma criação espontaneísta 
de seus teóricos, mas sim, um traço que resulta do pensamento 
positivista europeu do século XIX; isso explica o modelo de inclusão 
escolanovista baseado na adaptação a um modelo social 
previamente estabelecido e revela o quanto ele é intolerante às 
diferenças.  

 
Através dessa afirmação de Silva (2004) é possível identificar um dos 

princípios do liberalismo 4 que permeou o documento, o do individualismo. No que se 

segue o documento não são raras as afirmações sobre aptidões, capacidades e 

interesses individuais de cada criança envolvida no processo de aprendizagem. Está 

posto então, o que os pioneiros da Educação Nova justificariam como “Assentado o 

principio do direito biologico de cada indivíduo à sua educação integral.” e ainda “[…] 

reconhecendo a todo indivíduo o direito a ser educado até onde o permitam suas 

aptidões naturaes [...]” (GHIRALDELLI, 1991, p.62, p.59). 

Por esse viés o sucesso ou o fracasso na vida escolar para os pioneiros é 

uma situação dada biologicamente, psicologicamente e até mesmo 

economicamente, pois para eles “Unidade não significa uniformidade, a unidade 

pressupõe multiplicidade.” (GHIRALDELLI, 1991, p.65).  

 

 

 

4 
O liberalismo contribuiu para que o homem brasileiro acreditasse numa possível flexibilidade na 

estrutura social, que acreditasse na possibilidade de construção de uma Nação forte e poderosa, que 
assimilasse a ideia de liberdade como direito natual do homem para utilizar suas aptidões e 
conhecimentos que lhe possibilitaria galgar melhores postos em sua vida econômico-político-social. 
(Mazzuco, 2004, p.3). 
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Essa multiplicidade levantada no documento é a da diferença, diferença 

de interesses, de aptidões, de capacidades, de potencialidades, de condições 

físicas, psicológicas e financeiras para inserir-se e manter-se na vida escolar, mais 

precisamente na escola pública.  

Partindo desse pressuposto não caberia a escola e nem aos educadores 

preocupar-se com a efetividade da aprendizagem, pois de acordo com os 

intelectuais e educadores do Manifesto, o indivíduo aprende apenas o que está apto 

a aprender até onde suas condições permitam, e a escola serviria apenas como 

suporte para que o aluno chegue aos conhecimentos que lhe interessam. 

 Ao referir-se ao movimento da Educação Nova e da questão acerca das 

diferenças irá afirmar que Saviani (2000, p.8):  

 
Forja-se, então, uma pedagogia que advoga um tratamento 
diferencial a partir da “descoberta” das diferenças individuais. Eis a 
“grande descoberta”: os homens são essencialmente diferentes; não 
se repetem; cada indivíduo é único.  
 

A afirmação de Saviani soa como sarcasmo, no entanto, para os 

intelectuais da Educação Nova ao passo que legitimam essas diferenças o utilizam-

se desse mesmo argumento para justificar as diferentes abordagens de ensino, o 

que segundo o autor ao considerar que os homens não são iguais em sua essência, 

o movimento da Educação Nova estaria afirmando que “[…] há aqueles que têm 

mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade; há aqueles que aprendem 

mais devagar; há aqueles que se interesse por isso e que se interessam por aquilo.” 

(SAVIANI, 2000, p. 41). 

Ora, parece evidente então, afirmar que a criança que em sua 

“normalidade biológica” recebe mais estímulos, desde seu nascimento, no que diz 

respeito ao acesso aos bens culturais acumulados pela humanidade terá mais 

sucesso na vida escolar do que aquela cujos esses mesmos estímulos são 

empobrecidos devido a sua condição social menos favorecida. Pois que interesse o 

filho da classe trabalhadora teria em aprender inglês, artes, literatura, engenharia, 

medicina ou fazer parte de um partido político se nunca fora estimulado para isso e, 

portanto, não é um de seus “interesses” (interesse esse, que seria o ponto de 

partida para o ensino na perspectiva nova)?  

Dando continuidade ao estudo do documento é possível encontrar a 

resposta para essas questões no emprego do termo “qualidade socialmente útil”, 
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utilizado para caracterizar o propósito da educação não só para o ensino da classe 

popular, como da própria classe dominante: 

 
A diversidade de conceitos da vida provém, em parte, das differenças 
de classes e, em parte, da variedade de conteúdo na noção de 
“qualidade socialmente util”, conforme o ângulo visual de cada uma 
das classes ou grupos sociaes. (GHIRALDELLI, 1991, p. 59). 

 

Essa qualidade socialmente útil do ponto de vista do movimento da 

Educação Nova nada mais é do que ensinar aos filhos dos trabalhadores ou da 

classe menos abastada os conhecimentos básicos necessários para sua condição 

social de subordinação (preparar o filho do trabalhador para o trabalho assalariado) 

e aos filhos da classe hegemônica os meios de manutenção da sua condição de 

superioridade nas relações sociais. 

Eis a real função da escola pública e do sistema educacional: colaborar 

com o desenvolvimento econômico, produtivo e social do país de forma organizada, 

em que todos tivessem seu “lugar garantido” dentro dessa modernidade, como 

disposto já no primeiro parágrafo do documento: 

 
[…] se a evolução organica do systema cultural de um paiz depende 
de suas condições economicas, é impossivel desenvolver as forças 
economicas ou de producção, sem o preparo intensivo das forças 
que são factores fundamentaes do acrescimo de riqueza de uma 
sociedade. (GHIRALDELLI, 1991, p. 54). 
 

Ou seja, mascarada por trás das diferenças biológicas e de interesses do 

indivíduo, está a manutenção da burguesia como classe hegemônica.  Sendo que a 

escola segundo a perspectiva da Educação Nova de acordo com Saviani (2000, p. 

53) pôde recompor a hegemonia dominante uma vez que “[...] tornou possível o 

aprimoramento do ensino destinado para as elites e o rebaixamento do nível de 

ensino destinado às camadas populares.” advogando ensinar ao indivíduo envolvido 

nesse processo educativo, apenas os conteúdos que suas condições permitam, 

sejam essas internas ou externas a esse indivíduo.   

Reiterando, delimitar o ensino às condições particulares de cada indivíduo 

de forma pragmática, nada mais é do que afirmar educar-se-á a classe trabalhadora 

aqueles conteúdos básicos e elementares para inserir-se no trabalho industrializado 

– a grande promessa de desenvolvimento para  o Brasil na década de 1930 - , além 

da disciplina, organização  e respeito as autoridades, já que é apenas o que permite 

sua condição de subordinado e à classe hegemônica estender esse ensino ao passo 
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que aprimorando seus conhecimentos possa atingir um nível mais elevado em sua 

formação e posição social. 

Fica evidente que a proposta do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova quis transpor as desigualdades do plano social para o biológico, utilizando-se 

da educação como instrumento assertivo de respeito a essas diferenças e 

desigualdades como condição dada e não passível de superação. 

Desse modo, tomando essas diferenças como fatores ao qual o sujeito já 

nasce predisposto, o movimento da Educação Nova não teve como princípio 

promover um rearranjo na organização social e muito menos uma educação que 

levasse o indivíduo a pensar criticamente e coletivamente acerca das desigualdades 

sob as quais está firmada a sociedade e suas formas de superação. Tão pouco, 

preocupou-se com a qualidade da educação pública, antes, utilizou-se da escola 

como colaboradora para manutenção de uma sociedade extremamente desigual. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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DO DISCURSO À PRÁTICA DA EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA 
 

“[...] Quando mais se falou em democracia no interior da escola, 
menos democrática foi a escola […]” - Dermeval Saviani (2000, p. 48) 

 

Neste último capítulo é primordial recapitular um conceito básico exposto 

no primeiro capítulo deste trabalho, a democracia. A democracia pressupõe 

liberdade e igualdade, seja de direitos ou de expressão. É necessário também 

reiterar que a principal característica da democracia é que todos sejam tidos por 

iguais em seus direitos e deveres. 

 Ora, se a democracia está pautada na coletividade como é possível falar-

se em democracia através de uma escola que priorizará a individualidade?  E como 

ressaltar as diferenças uma vez que essa mesma democracia pressupõe a 

igualdade? Eis alguns dos motivos pelos quais a Educação Nova foi tão pouco 

democrática quanto acreditava ser e quanto se autodenominava, e tão pouco 

inovadora no que diz respeito à educação da classe popular, para a qual pouco ou 

nenhum sentido revelou essa nova proposta educacional. 

Faz-se necessário concordar com Noé (2000) em sua análise sobre “A 

relação escola e sociedade” para demonstrar como o sistema educacional 

respaldado numa ideologia dominante revela-se excludente para a classe 

trabalhadora, neste caso o Noé refere-se apenas aos códigos de linguagem 

utilizados na escola para exemplificar sua afirmação:  

 
Frente a essa cultura fragmentada, o sistema escolar impõe uma 
norma lingüística e cultural determinada, mas aproximada àquela 
que é parte do universo simbólico das famílias burguesas, e 
distanciada, em conseqüência, daquela dos setores populares. O 
êxito ou o fracasso das crianças na escola se explica pela distância 
de sua cultura ou língua em relação à cultura e à língua escolares.  

 

O uso dessa afirmação na análise do Movimento da Educação Nova vai 

de encontro com o que Saviani (2000, p.76) identificaria como “um efeito 

socialmente antidemocrático”, ou seja, ressaltar as diferenças individuais na escola, 

do ponto de vista da classe dominante, é fazer com que ao inserir-se na escola o 

indivíduo pertencente  a classe trabalhadora tenha de abster-se de seus 

conhecimentos culturais prévios (já que para a elite não tem validade em termos 

culturais), ao passo que se defronta com conhecimentos cujos os quais não 

reconhece como  pertinentes ou proveitosos em sua prática social. 
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Essa falta de significância, além de dificultar o aprendizado, não poderia 

resultar em outra coisa a não ser a exclusão, fracasso, desistência ou evasão do 

sistema de ensino pela classe popular, o que na visão da Educação Nova se 

explicaria apenas pela falta de interesse ou capacidade desse mesmo indivíduo em 

assimilar tais conhecimentos e prosseguir na vida escolar. 

Para efeito desta análise de que “[...] quando mais se falou em 

democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola […]” (SAVIANI, 

2000, p. 48), diferentemente do que preconizavam os métodos novos acerca da 

educação baseada nas características e interesses do indivíduo, tomemos  a 

coletividade como ponto de partida.  

É certo que o ato educativo deve considerar e respeitar as 

individualidades, tal como estimular as potencialidades dos indivíduos, porém, não 

são as características ou aptidões individuais o ponto de partida para um processo 

educacional democrático e tão quanto o objetivo de seu resultado final, antes, o 

processo educacional se faz na e para a prática social, para a vivência na 

coletividade. 

Diferentemente do método escolanovista, a educação para a prática 

social que é defendida por Saviani (2000) apresenta os aspectos de uma educação 

efetivamente preocupada com a formação integral do indivíduo, e desse como 

agente social e mais que isso como agente de transformação social: 

 
Os métodos que preconizo mantêm continuamente presente a 
vinculação entre educação e sociedade. Enquanto no primeiro caso 
professor e aluno são sempre considerados em termos individuais, 
no segundo caso, professor e aluno são tomados como agentes 
sociais. (p.70). 
 

Desse modo, se faz necessário apresentar os cinco passos dos métodos 

preconizados por Saviani (2000) os quais são indispensáveis para a compreensão 

de uma educação que se proponha a realizar-se democraticamente: 

 O primeiro passo ou o ponto de partida do ato educativo é a própria prática 

social, assim como o de chegada; 

 Nesse sentido uma educação que se diz democrática, partirá do pressuposto 

da coletividade, coletividade essa que se dá no seio da prática social, da qual 

se extrairá “[...] questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática 
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social e, em conseqüência, que conhecimento é necessário dominar.” (p.71), 

que seria a problematização, o segundo passo;  

 O terceiro passo é através de métodos eficazes possibilitar ao indivíduo “[...] 

apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos necessários, ao 

equacionamento dos problemas detectados na prática social [...]” (p.71). 

  A “[...] efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora 

em elementos ativos de transformação social.” (p.72) o quarto passo seria a 

nova compreensão do indivíduo acerca de sua prática social. 

 E o ponto de chegada do ato educativo ou o quinto passo é a prática social, 

porém, nessa etapa o indivíduo já possuirá uma compreensão mais 

elaborada acerca da sua prática social e dos meios de modificá-la. 

Considera-se que o ponto chave para uma educação efetivamente 

intitular-se por democrática, é que partindo da coletividade e da prática social 

promova em nível de igualdade através de métodos eficazes, indivíduos capazes de 

refletir sobre sua prática, capazes pensar em si como agentes sociais e mais que 

isso agentes de transformação social.  

Uma educação preocupada com uma ordem democrática irá para além da 

reprodução das relações de desigualdades e dominação presentes na sociedade, 

antes, estará a serviço de proporcionar ao indivíduo atingir um conhecimento mais 

elaborado acerca dos problemas surgidos na prática social a tal ponto que possa 

agir - em coletividade - para superação da condição desigual sob a qual a sociedade 

está alicerçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante do estudo realizado constatou-se que as transformações no 

sistema educacional não ocorrem de forma isolada, antes, são resultados da soma 

dos acontecimentos que se passam na sociedade em que está inserida, 

influenciando e sendo influenciada direta e indiretamente por eles. 

Notadamente a década de 1930 consolidou-se num período de grandes 

mudanças no cenário político-econômico-social do Brasil. Por um lado a população 

ansiava por melhores condições de vida, de trabalho, de educação; por outro, uma 

elite composta por políticos, intelectuais, militares entre outros, que viram nesse 

momento a oportunidade de se fortalecer como classe hegemônica e impulsionar o 

desenvolvimento econômico e progresso do país. 

Entendida como dívida social para com o povo brasileiro, a educação das 

classes populares recebeu destaque para o período de 1930, sendo que até então o 

acesso a cultura letrada era privilégio de poucos. Dessa forma, a consolidação do 

país em bases democráticas e igualitárias, promessa do governo de Vargas, 

repercutiu de maneira ímpar no âmbito educacional, trazendo à luz a necessidade 

de ampliação de acesso a escolarização para a população e modificação nos 

métodos de ensino. 

Em 1932, resultado dessa efervescência política e social pelo qual o país 

estava passando foi publicado o documento do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, documento este que assinado por intelectuais e liberais defendia a 

mudança nos métodos educacionais e o dever do Estado na oferta e na manutenção 

dos estabelecimentos destinados ao ensino.  

A democratização do ensino público pautada na gratuidade, 

obrigatoriedade e laicidade foi sua principal bandeira, inaugurando discussões 

acerca de um ensino que se ofertado a todos os brasileiros fosse capaz de 

desenvolver as aptidões dos indivíduos inseridos nesse processo.  

No entanto, mesmo considerando o documento do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova como um marco para o processo de democratização 

da escola pública, foi através da análise dos pressupostos elencados nesse 

documento que sua característica mais marcante pode ser revelada. Uma educação 

que utilizada como instrumento de manutenção da hegemonia dominante, pode 

através do discurso de democrática, efetivar-se com práticas tão excludentes quanto 

às práticas tradicionais. 
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Isso se deu pelo fato de que a Educação Nova tratou de legitimar as 

desigualdades tanto na escola quanto no âmbito social como diferenças e 

capacidades biologicamente dadas e não passíveis de superação. Seu método 

consistia em educar partindo do próprio interesse do indivíduo até onde suas 

capacidades lhe permitam aprender. Igualmente, os conteúdos a serem trabalhados 

nessa ótica poderiam variar de acordo com as capacidades individuais, ou seja, 

alguns nasceram para “pouco aprender”, enquanto outros para dominar diversos 

conhecimentos elaborados ao longo da história da humanidade, e ainda, alguns 

nasceram para serem subordinados e outros para dominarem. A escola estaria à 

serviço de reproduzir e reforçar as relações de desigualdades  ao transpor do plano 

social para o biológico. 

Nesse sentido, ao desvelar as características excludentes de um ensino 

pautado nas diferenças individuais considerou-se que para que a prática educativa 

se efetive democraticamente é necessário que ela tenha como ponto de partida a 

máxima da democracia: a igualdade, aquilo que é comum a todos.  

Ora, nada é mais comum a todos do que a própria prática social, prática 

essa que se efetiva no coletivo dos indivíduos. Dessa forma, o ensino deve realizar-

se criticamente partindo de questões que emergem da própria prática social a fim de 

que os indivíduos envolvidos no processo educativo, ao serem apresentados aos 

conteúdos historicamente acumulados, possam atingir um nível mais elaborado 

sobre sua própria prática social.  

Finalmente, é imperativo destacar que uma educação para a democracia 

deve possibilitar ao indivíduo refletir sobre sua prática social identificando-se como 

produto e produtor das relações sociais, e torná-los capazes de intervir para as 

transformações das relações de desigualdades de se dão no seio da sociedade. 
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