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É a universidade, no conjunto de suas instituições 

de alta cultura, prepostas ao estudo científico dos 

grandes problemas nacionais, que nos dará os 

meios de combater a facilidade de tudo admitir; o 

ceticismo de nada escolher nem julgar; a falta de 

crítica, por falta de espírito de síntese; a indiferença 

ou a neutralidade no terreno das idéias; a 

ignorância "da mais humana de todas as operações 

intelectuais, que é a de tomar partido", e a 

tendência e o espírito fácil de substituir os princípios 

(ainda que provisórios) pelo paradoxo e pelo humor, 

esses recursos desesperados - Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a concepção de formação de professores 
no movimento escolanovista brasileiro. Utilizamos como fonte de análise o Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova (1932), pois foi o primeiro documento na história 
da educação do país que defendia  a reorganização da educação nacional em todos 
os níveis. Dessa forma, a metodologia adotada foi a análise documental em uma 
perspectiva histórica, o que significa inserir nosso objeto de análise em seu contexto 
histórico, especificamente, a primeira metade do século XX. Para tanto, 
apresentamos um panorama histórico sobre a formação de professores no país a fim 
de compreender quem foram os primeiros professores e as principais preocupações 
em relação à formação docente ao longo da história da escolarização brasileira. Na 
sequência, apresentamos uma discussão contextualizada sobre o movimento da 
Escola Nova no Brasil, suas bases teóricas, principais representantes e os 
antecedentes da elaboração do Manifesto, sempre considerando as relações 
políticas, econômicas e sociais brasileiras. Por fim, descrevemos de modo geral a 
estrutura do documento considerando especialmente a concepção de formação de 
professores presente nos ideais dos renovadores.  
 
 
Palavras-chave: História da Educação. Escola Nova. Manifesto. Formação de 
Professores.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a concepção de formação 

de professores do Movimento da Escola Nova no Brasil. Para tanto, utilizamos como 

fonte o documento Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Trata-se de uma 

análise documental, e consideramos que todo documento é portador de um discurso 

ideológico de quem o produz. Dessa maneira, a fim de analisar o Manifesto nessa 

perspectiva, partiremos do panorama histórico da formação de professores no Brasil, 

do contexto brasileiro e do movimento escolanovista para compreender as propostas 

de renovação do início do século XX.  

A proposta de renovação dos Pioneiros da Escola Nova se 

materializou no documento redigido por Fernando de Azevedo (1894-1974) e 

publicado em 1932, e que contou com vinte e seis signatários desejosos da 

democratização da educação por meio de reformas, e que, a partir delas, almejavam 

a modernização do país. Defendiam a educação como direito de todos, e lutaram 

pelo fim do privilégio no acesso à educação formal no Brasil.    

O interesse pela temática da formação de professores se deu a 

partir da vivência em um projeto de extensão no curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, o que motivou a investigação sobre a história da 

formação docente no Brasil. A princípio, o que inspirou a escolha do tema foi a 

percepção da crise de identidade docente na atualidade. Olhar para a História da 

Educação forneceria a base para a compreensão da realidade atual, em suas 

mudanças, mas, principalmente, em suas permanências. Estabelecemos um recorte 

temporal, seja ele o início do século XX brasileiro, especificamente a proposta de 

renovação educacional a partir de reformas concebidas pelo movimento 

escolanovista.  

Para atingir nosso objetivo na reconstrução histórica da formação de 

professores no Brasil, este trabalho foi organizado em três capítulos. O primeiro 

capítulo, intitulado A formação de professores no Brasil: aspectos históricos , 

apresenta a trajetória histórica da formação de professores no Brasil a fim de inserir 

o documento a ser analisado, o Manifesto dos Pioneiros, em seu contexto. 

Apresenta a discussão acerca da formação de professores desde a sistematização 
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do ensino com os padres jesuítas, perpassando as iniciativas de laicização da 

educação nas Reformas Pombalinas, os debates que antecederam a aprovação da 

Lei das Escolas de Primeiras Letras de 1827 e, por fim, o projeto republicano 

iluminista e a proposta de renovação do movimento da Escola Nova no início do 

século XX. 

O segundo capítulo, A Proposta de Renovação Educacional no 

Brasil: o movimento da Escola Nova tem como objetivo discutir o movimento dos 

educadores que defenderam uma renovação na educação brasileira e apresentar 

suas principais defesas. Também apresentamos neste capítulo o contexto no qual o 

Manifesto dos Pioneiros foi redigido e publicado. Trata-se de apresentar o contexto 

brasileiro nos anos de 1920 e 1930 em seus aspectos políticos, econômicos e 

sociais, e sua relação com a educação, de modo geral, e com o movimento 

escolanovista, de modo específico.  

O terceiro e último capítulo, intitulado Escola Nova e formação de 

professores: uma análise do Manifesto de 1932 apresenta e analisa a concepção 

de formação de professores no documento que marca a tentativa de sistematização 

do ensino brasileiro em todos os seus níveis e modalidades. Apresenta o documento 

de modo geral, sua estrutura, e, por fim, analisa a concepção de formação docente 

em seu texto.  

Segundo Nóvoa (2005), os estudos que retomam a História da 

Educação são importantes por quatro principais motivos. Primeiro, porque ajudam a 

cultivar um saudável ceticismo. Segundo, pois possibilitam a compreensão da lógica 

das múltiplas identidades, pois por meio dela se definem memórias e tradições. 

Terceiro, para compreender os indivíduos como sujeitos e produtores de história. Por 

fim, para auxiliar na compreensão de que não há mudança sem história, mas, 

principalmente, que estamos constantemente lidando com a experiência de fabricar 

memórias. Isso auxilia para que possamos entender a razão da crise da identidade 

docente que é uma crise da própria sociedade: a negação da história, ou seu uso 

como exemplar, criam a “vã ilusão da mudança, imaginada a partir de um não-lugar 

sem raízes e sem história.” (NÓVOA, 2005, p.11). Assim, retomar a discussão sobre 

a formação docente é reconstruir a própria identidade profissional, a fim de 

questionar e identificar mudanças, mas, principalmente, permanências.  

Anísio Teixeira (1900-1971) e Fernando Azevedo (1894-1974), 

ambos inspirados pelo ideário da Escola Nova, ansiavam que os professores fossem 
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formados por Institutos de Educação, ou seja, em nível superior. Defendiam a 

importância de que dominassem não somente o conteúdo científico, mas também 

um modelo didático, voltado à prática pedagógica. 

Mas porque retomar a concepção de formação docente dos 

escolanovistas? Mirian Jorge Warde (1989) destaca que é necessário proceder à 

análise do movimento da Escola Nova no Brasil para repensar a formação docente 

atualmente, majoritariamente pragmática, herança da concepção escolanovista. 

Além disso, precisamos abalar as certezas construídas historicamente, 

especialmente de que foram os escolanovistas os renovadores da educação 

brasileira, concepção construída no início do século XX e que predomina ainda hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de contextualizar a formação de 

professores no Brasil. Para tanto, primeiro irá apresentar os antecedentes históricos 

sobre a formação de professores. Traça um breve histórico sobre os primeiros 

professores no Brasil, dos tempos coloniais até o momento de interesse particular 

deste trabalho: o ano de publicação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 

1932. Na seqüência, analisará os debates sobre a instrução pública no século XIX, 

em especial a discussão acerca da formação de professores no bojo dos debates 

que antecederam a aprovação da Lei das Escolas de Primeiras Letras de 15 de 

outubro de 1827. Por fim, o projeto republicano iluminista e a proposta de renovação 

do movimento da Escola Nova no início do século XX.  

De acordo com Antonio Nóvoa (2005) os primeiros professores no 

Brasil foram os religiosos pertencentes a Ordens da Igreja, especialmente os 

jesuítas, que vieram de Portugal a fim de ensinar e doutrinar os índios e os filhos dos 

portugueses que aqui estavam. Apesar da presença de outras ordens, os padres 

inacianos foram oficialmente incumbidos da tarefa de fundar colégios. Pelo regime 

do Padroado que unia a Coroa e Igreja, eles era também funcionários régios. A 

Companhia de Jesus chegou em terras brasileiras no ano de 1549, mais 

especificadamente na Bahia, juntamente com o primeiro governador-geral do Brasil: 

Tomé de Souza (1503-1579). Em 1551, Azpilcueta Navarro (1523-1557) um padre 

da Companhia de Jesus, dos primeiros a serem catequistas no Brasil, escreveu uma 

carta destinada ao Provincial de Portugal: 

 
[...] para que temos muita necessidade de um colégio nesta Bahia 
para ensinar os filhos dos Índios. [...] Nas mãos de El-rei nosso 
Senhor está levá-lo ao cabo e ajudar-nos para que lhe demos fim, 
porque já o temos começado. [...] Este colégio não somente será 
bom para recolher os filhos dos gentios e cristãos, para os ensinar e 
doutrinar, mas também para paz e sossego da terra e proveito da 
república (NAVARRO apud PAIVA, 2008, p. 98). 

   

O colégio referido na carta, de acordo com o professor José Maria 

de Paiva (2008), era a instância administrativa imediata dos religiosos onde eles 

lecionavam e também moravam, mesmo que provisoriamente no caso de missões. 

O colégio era o ponto de ligação entre a sociedade e o poder real, pois os padres 
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jesuítas, com a aprovação da Coroa Portuguesa, eram aqueles com a incumbência 

oficial tanto da catequese dos indígenas, quanto da fundação de colégios para a 

instrução dos filhos dos colonos. O colégio era instrumento da obra de 

cristianização, parte do processo colonizador português, e nele eram ensinados 

elementos da fé, o padrão de civilidade europeu e também o letramento.  

O documento que organizou os conteúdos, bem como regulamentou 

os estudos nos colégios jesuíticos, foi o Ratio Studiorum. Publicado em 1599, esse 

conjunto de regras era baseado na experiência que os jesuítas acumularam por mais 

de meio século nas atividades desenvolvidas em colégios na Europa e nas missões 

do Oriente e Ocidente. O ensino das letras vinha acompanhado pela doutrina e 

pelos bons costumes: "primeiro a virtude; em seguida, a ciência" (PAIVA, 2008, 

p.86). Acreditava-se que a igreja deveria estar ligada à educação, pois o letramento 

significava suporte da fé. 

A função do professor era considerada como uma segunda 

ocupação dos religiosos e não era especializada. Outras ordens religiosas atuaram 

nesse contexto, como os padres franciscanos e os padres beneditinos. Todavia, a 

Ordem que foi incumbida oficialmente da tarefa educativa institucionalizada foi a 

Ordem dos inacianos. Assim, após essa breve digressão, podemos afirmar que o 

início da profissão docente no Brasil se realizou no interior das congregações 

religiosas e de seus colégios, casas de primeiras letras e seminários, e que se 

transformaram em verdadeiras congregações docentes (NÓVOA, 1995). 

  O período de 1759 a 1808 foi marcado pelas Reformas 

Pombalinas da instrução pública. Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 -1782), 

o Marquês de Pombal, foi primeiro ministro de Portugal entre os anos de 1750 e 

1777. Uma das principais medidas no processo de secularização do estado 

português foi a expulsão dos padres jesuítas do reino português, no ano de 1759, e 

a instituição das Aulas Avulsas, ou Aulas Régias. Buscava organizar reformas em 

todos os âmbitos administrativos da sociedade para tentar recuperar a economia do 

país e centralizá-la no controle do rei (SECO; AMARAL, 2006). 

 Estas reformas lutavam contra a Companhia de Jesus, que era 

vista como uma ameaça ao poder do rei, e estavam em consonância com as 

mudanças do século XVIII, especialmente o pensamento iluminista. De acordo com 

MacielI e  Shigunov Neto (2006) o movimento da Reforma Pombalina visava uma 

sociedade formada por homens pró-ativos e guiados pelo sistema de produção pré-
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capitalista. Poderiam ser úteis à Igreja, mas também ao bem público, como estava 

destacado no subtítulo do Verdadeiro Método de Estudar, obra de um dos 

principais iluministas portugueses, e que influenciou as reformas de Pombal, Luis 

António Verney (1713-1792). Assim, o ensino jesuítico foi visto a partir das reformas, 

como proposta pedagógica ineficiente diante das transformações do século XVIII. 

 

É importante lembrar que embora o iluminismo estar presente na 
Europa do século XVIII, Pombal não pode ser considerado um 
defensor do mesmo, pelo menos não do iluminismo que pregava a 
autonomia. Ao contrário, como estadista que era, considerava as 
idéias iluministas dos demais países da Europa perigosas à 
autoridade real. Não obstante, sentia a necessidade de colocar 
Portugal a altura das demais nações esclarecidas da época, mas 
sobre o controle de um forte poder centralizador (SECO; AMARAL, 
2006, s.p.). 

 

Como conseqüência do conjunto de medidas que resultou nas 

reformas da instrução em Portugal, em 28 de junho de 1759 foi estabelecido, por 

ordem de um Alvará Régio, que as escolas jesuíticas fossem fechadas e os jesuítas 

foram expulsos do reino português. A fim de dar continuidade aos estudos dos filhos 

dos colonos que foram prejudicados pelo fechamento das escolas, foram 

introduzidas as Aulas Régias. “As aulas régias eram autônomas e isoladas, com 

professor único e uma não se articulava com as outras”  (SECO; AMARAL, 2006, 

s.p). 

A Reforma Pombalina foi pensada após o iluminismo ser 

disseminado e pregava a educação desvinculada do ser divino e baseada em ideias 

laicas. Porém, essa iniciativa não chegou a efetivar-se no Brasil em razão de 

diversas causas, entre elas podemos destacar: a dificuldade em encontrar mestres 

que não tivessem sua orientação marcada pela ação pedagógica dos jesuítas, a 

falta de condições da colônia para financiar as aulas régias, a dificuldade que 

sobreveio a Portugal depois da morte de D. José I (1714 - 1777) e, principalmente, o 

medo de novas ações que alimentassem a cultura e pudesse despertar ideias 

renovadoras e emancipatórias na colônia. Porém, o marco que a reforma pombalina 

fixou no Brasil, nessa época, ainda colônia de Portugal, foi de extrema importância 

uma vez que esta foi a primeira experiência de ensino realizada exclusivamente pelo 

Estado na história brasileira. A educação deixou de ser “assunto” da igreja e passa a 

ser questão do Estado (SECO; AMARAL, 2006, s.p). 
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De acordo com Vieira e Gomide (2008) o primeiro concurso público 

para professores no Brasil foi realizado em Recife, no dia 20 de março de 1760, e 

não era necessário que os professores tivessem algum diploma ou habilitação para 

ministrar as aulas régias.  

A Real Mesa Censória, criada em 1772 para examinar livros e 

papéis já introduzidos ou por introduzir em Portugal e em suas colônias, buscou um 

novo sistema educacional para ocupar o espaço deixado pelos jesuítas expulsos e, 

assim, apontou a necessidade de um subsídio literário para prover o ensino primário 

e secundário.  

 
Com os recursos deste imposto, chamado subsídio literário, além do 
pagamento dos ordenados aos professores, para o qual ele foi 
instituído, poder-se-iam ainda obter as seguintes aplicações: 1) 
compra de livros para a constituição da biblioteca pública, 
subordinada à Real Mesa Censória; 2) organização de um museu de 
variedades; 3) construção de um gabinete de física experimental; 4) 
ampliação dos estabelecimentos e incentivos aos professores, dentre 
outras aplicações (CARVALHO, 1978, p. 128). 

 

 Com essa novidade no sistema educacional, esse imposto para 

custear o ensino trouxe um aumento de número de aulas régias, mesmo que ainda 

em condições defasadas, e a maioria dos docentes eram despreparados. Pode-se 

perceber o interesse do Estado em contribuir com a educação mesmo que de forma 

incompleta: 

 
[...] a responsabilidade do Estado se limitava ao pagamento do 
salário do professor e ás diretrizes curriculares da matéria a ser 
ensinada, deixando a cargo do próprio professor a provisão das 
condições materiais relativas ao local, geralmente sua própria casa, e 
à sua infra-estrutura, assim como aos recursos pedagógicos a serem 
utilizados no desenvolvimento do ensino (SAVIANI, 2006, p. 17). 
 

 
Em 1808 com a vinda da Corte Portuguesa o ensino do Brasil sofreu 

mudanças com a criação de cursos superiores, médios e militares, estes não 

estavam direcionadas a população já aqui residente e sim para atender a demanda 

da corte que veio junto com D.João VI (1767-1826). Neste ano foram implantados na 

Bahia e no Rio de Janeiro o curso de Cirurgia (GHIRALDELLI JUNIOR, 2008). 

  Após a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, 

iniciaram-se os debates sobre a necessidade de uma nova constituição, uma vez 

que o país estaria desvinculado política e administrativamente de Portugal. D. Pedro 



16 

 

I (1798-1834) no dia 3 de junho de 1823 convocou a Assembléia Nacional e 

Legislativa, na qual foi discutida a necessidade de uma legislação própria para a 

instrução pública. 

 A Comissão de Instrução Pública da Assembléia Nacional 

Constituinte de 1823, encarregada de fixar parâmetros constitucionais para essa 

nova legislação, optou por oferecer um prêmio para quem apresentasse a melhor 

proposta de um Tratado Completo da Educação da Mocidade Brasileira, que, em 

outras palavras, tratava-se da organização de um sistema de escolas públicas que 

seria aplicado a todas as escolas públicas do país (SAVIANI, 2006).  

 Com interesse no prêmio e também no reconhecimento, um dos 

membros da comissão reapresentou o seu plano para organização da escola 

pública. Seu projeto tinha o nome de A Memória e era baseado largamente nos 

Écrits sur I'instruction publique de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, o Marquês de 

Condorcet (1743 – 1794). O plano de Condorcet visava dividir a instrução pública em 

três graus sendo eles: o primeiro atenderia crianças de 9 a 12 anos, teria a duração 

de três anos e ensinava-se conhecimentos úteis e necessários a todos os homens; 

já o segundo grau, teria a duração de seis anos e proveria conhecimentos sobre 

diversas profissões; o último e terceiro grau disseminaria educação científica para a 

elite do país (CONDORCET, 2010). 

 Em 1826 o termo Pedagogia foi pela primeira vez mencionada 

na discussão sobre a instrução pública, nos debates que se iniciaram após a 

imposição da Constituição de 1824.  Segundo Saviani (2006) foram diversas as 

propostas para o novo plano de organização da escola pública e entre essas 

propostas se destacava o projeto de Januário da Cunha Barbosa, que atribuía ao 

ensino 4 graus. O primeiro denominou de Pedagogias, e abarcaria, independente 

da situação social dos alunos, os conhecimentos elementares necessários, o ler, 

escrever e contar. Já o segundo seriam os Liceus, que responderiam pela formação 

profissional dos indivíduos. O terceiro tinha por nome Ginásios que compreende os 

conhecimentos científicos gerais. O quarto e último grau seria a Academia, e iria 

ater-se ao ensino de ciências abstratas e de observação. Nenhum dos dois projetos 

acima elencados foi escolhido como a nova proposta, e sim um projeto mais 

simplificado. Em 15 de outubro de 1827, com a primeira Lei das Escolas de 

Primeiras Letras, foi estabelecida a obrigatoriedade da instrução de primeiras letras 

em todas as cidades e vilas mais populosas. Mas dessa lei derivava outro ponto 
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central dos debates: como seriam formados os professores para esses graus de 

ensino?  

Uma das soluções foi a adoção oficial do método lancasteriano, 

também conhecido como ensino mútuo ou sistema monitoral. Nesse método os 

alunos mais adiantados trabalhavam como monitores, ajudando o professor no 

quesito de ensino de matéria.  

 
Proposto e difundido pelos ingleses Andrew Bell, pastor da Igreja 
Anglicana e Joseph Lancaster, da seita dos Quakers, o método 
mútuo, também chamado de monitorial ou lancasteriano, se baseava 
no aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares do 
professor no ensino de classes numerosas. Embora esses alunos 
tivessem papel central na efetivação desse método pedagógico, o 
foco não era posto na atividade do aluno. Na verdade, os alunos 
guindados à posição de monitores eram investidos de função 
docente. O método supunha regras pré-determinadas, rigorosa 
disciplina e a distribuição hierarquizada dos alunos sentados em 
bancos dispostos num salão único e bem amplo. De uma das 
extremidades do salão, o mestre, sentado numa cadeira alta, 
supervisionava toda a escola, em especial os monitores. Avaliando 
continuamente o aproveitamento e o comportamento dos alunos, 
esse método erigia a competição em princípio ativo do 
funcionamento da escola. Os procedimentos didáticos tradicionais 
permanecem intocados. (MANACORDA, 1989, p. 260).   
 

 
Dessa forma, um professor, com a ajuda de seus monitores, poderia 

instruir de uma só vez e em uma mesma classe um grande número de alunos, o que 

consistia em economia de tempo, dinheiro, estrutura física e professores. Além 

disso, como método disciplinador era muito eficiente. 

No início do século XIX com o declínio do ouro no Brasil, outra 

riqueza entra em cena e se responsabiliza pela economia do país; o café. Em 1831 

foi criada a Guarda Nacional que originou o "coronelismo" marca evidente da 

República Velha (1890 - 1930). Em busca da promessa de terras férteis e 

disponíveis, vários imigrantes vieram para o Brasil em busca de trabalho. Assim, a 

industrialização e urbanização do nosso país foi possível  pelo crescente número de 

trabalhadores em busca de uma vida digna. Pois o café se transformou em nosso 

principal  produto de exportação e para que esta fosse realizada foi necessário a 

implantação de ferrovias para o melhor escoamento do café a preços mais reduzidos 

e também a cada estação ferroviária construída ao seu redor também era construído 

um pequeno núcleo urbano para a sobrevivência e trabalho dos imigrantes. 
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(SAVIANI, 2008). 

Em 1835, na cidade de Niterói, na província do Rio de Janeiro, foi 

criada a primeira Escola Normal brasileira.  

 

A primeira escola normal brasileira foi criada na Província do Rio de 
Janeiro, pela Lei n° 10, de 1835, que determinava: “Haverá na capital 
da Província uma escola normal para nela se habilitarem as pessoas 
que se destinarem ao magistério da instrução primária e os 
professores atualmente existentes que não tiverem adquirido 
necessária instrução nas escolas de ensino mútuo, na conformidade 
da Lei de 15/10/1827. (TANURI, 2000, p.64). 

 

Esta escola teria como regente um diretor que também seria 

professor, e o método adotado também foi o monitorial. A escola objetivava a 

formação de professores para lecionar no ensino primário. O curso normal era 

ofertado juntamente com o ensino secundário. 

No ano de 1840 a Escola Normal havia formado apenas 14 alunos, 

sendo que apenas 11 realmente se mantiveram no magistério. Em 1849 a primeira 

escola normal do Brasil foi extirpada. (TANURI, 2000). 

Por mais de uma década a Escola Normal de Niterói funcionou 

apenas com um professor e com um número escasso de alunos. Havia um índice 

elevado de desistência do curso, pois com transformações e mudanças constantes 

de prédios, davam a sensação de instabilidade e incerteza da conclusão do curso. 

(VILELLA, 1992). 

Somente dez anos depois do fechamento da primeira Escola Normal 

a Lei Provincial 1127 determinou a criação de outra Escola Normal na Capital da 

Província, na cidade do Rio de Janeiro. Porém, com algumas modificações: o curso 

teria a duração de três anos, e as matérias ensinadas seriam: língua nacional, 

caligrafia, doutrina cristã e pedagogia (primeira cadeira); aritmética, inclusive 

metrologia, álgebra até equações do segundo grau, noções gerais de geometria 

teórica e prática (segunda cadeira); elementos de cosmografia e noções de 

geografia e história, principalmente do Brasil (terceira cadeira). (TANURI, 2000). 

Em várias províncias novas Escolas Normais também foram 

surgindo, contudo, não obtiveram sucesso em suas primeiras tentativas. Várias 

Escolas eram abertas e logo eram suprimidas.  

  
[...] as principais críticas recaíam sobre a insuficiência quantitativa, 
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falta de preparo (a tentativa de resolver este problema com a criação 
de Escolas Normais, ainda não surtia efeito e vinha sendo objeto de 
críticas constantes), parca remuneração e pouca dedicação dos 
professores; a ineficácia do método lancasteriano atribuída, 
sobretudo, à falta de instalações físicas adequadas à prática do 
ensino mútuo; e a ausência de fiscalização por parte das autoridades 
do ensino, o que tornava freqüente nos relatórios a demanda pela 
implantação de um serviço de inspeção de escolas. (SAVIANI, 2007, 
p.130). 
 

A citação acima descreve que a instrução pública tinha dois grandes 

problemas a serem resolvidos. O primeiro nos remete ao nível de formação de 

professores, evidenciando a falta de destreza dos profissionais que lecionavam nas 

Escolas de Primeiras Letras. O segundo trata-se na ausência física de prédios 

escolares próprios para a prática do ensino. 

Foi neste cenário político que em 17 de fevereiro de 1854 o então 

ministro do Império Luiz Pedreira do Couto Ferraz (1818-1886) baixou o Decreto n. 

1.331-A, que aprovou o “Regulamento para a reforma do ensino primário e 

secundário do município da Corte”, este que ficou conhecido como Reforma Couto 

de Ferraz. (SAVIANI, 2007). 

Este regulamento era composto por cinco títulos que visavam à 

organização da Instrução Pública, fazendo referência à Inspeção Escolar e à 

instrução pública primária. A Inspeção Escolar ateve-se para todas as províncias, 

herança do Ato Adicional de 1834. No artigo 64 do Regulamento encontrava-se a 

obrigatoriedade do ensino, provocando multa de 20 a 100 mil em caso de 

descumprimento desta medida, e caso houvesse reincidência o valor da multa 

dobraria. (SAVIANI, 2007). 

Sobre a formação de professores, Couto Ferraz acreditava que as 

Escolas Normais eram muito dispendiosas e ineficientes devido à qualidade da 

formação e também em relação ao número de alunos que ano após ano se 

formavam. Sob esse ponto de vista, já no Regulamento de 1854, houve uma 

mudança no sistema de formação de professores: a formação pela prática.  Através 

de um concurso geral aberto para pessoas maiores de 12 anos, aqueles que se 

destacassem seriam escolhidos e nomeados adjuntos pelo governo vigente. E ano 

após ano, esses professores adjuntos eram examinados para então obterem a 

ascensão de cargo. Os maiores de 18 anos poderiam substituir os professores ou 

nomeados professores públicos.  

A sociedade ainda desacreditava na eficiência e efetividade das 



20 

 

Escolas Normais. Polidoro César Burlamaqui (1836-1894), Presidente da Província 

do Paraná, em 1876, numa ocasião declarou que as “Escolas Normais são como 

plantas exóticas: nascem e morrem quase no mesmo dia.” (apud MOACYR, 1940, p. 

259). 

A Reforma Leôncio de Carvalho, promulgada no Decreto n. 7.247, 

de 19 de abril de 1879, reformulou o ensino primário, secundário no município da 

Corte (Rio de Janeiro) e o ensino superior em todo o Império. Carlos Leôncio de 

Carvalho (1847-1912) neste contexto atuava como Ministro dos Negócios do 

Império, porém atuou também em várias áreas docentes e administrativas em 

instituições de ensino, trabalhando como professor e diretor na Faculdade de Direito 

de São Paulo, e lente e diretor na Faculdade Livre de Direito, no Rio de Janeiro. Sua 

vida pública nacional foi bastante movimentada, pois assumiu atividade na pasta dos 

Negócios do Império, nomeado por Cansanção de Sinimbu. Foi eleito Deputado pela 

província de São Paulo e senador estadual no governo de Américo Brasiliense. 

(MELO; MACHADO, 2009). 

Em relação às reformas anteriores, a Reforma Leôncio de Carvalho 

aperfeiçoou e inovou em vários aspectos que já haviam sido mencionados em outras 

reformas: 

 

[...] criação de jardins-de-infância para as crianças de 3 a 7 anos 
(artigo 5º); caixa escolar (artigo 6º); bibliotecas e museus escolares 
(artigo 7º); subvenção ao ensino particular, equiparação de Escolas 
Normais particulares às oficiais e de escolas secundárias privadas ao 
Colégio Pedro II, criação de escolas profissionais de bibliotecas 
populares e de bibliotecas e museus pedagógicos onde houver 
Escola Normal (artigo 8º); regulamentação do ensino superior 
abrangendo a associação de particulares para a fundação de cursos 
livres em salas dos edifícios das Escolas ou Faculdades do Estado 
(artigo 22); faculdade de direito (artigo 23; e faculdades de medicina 
(artigo 24). [...] a Reforma Leôncio de Carvalho levou bem mais longe 
a inclusão de dispositivos referentes ao funcionamento da educação 
nas províncias. Assim, o artigo 8º contempla, nas províncias, a 
subvenção a escolas particulares; a contratação de professores 
particulares para ministrar os rudimentos do ensino primário; a 
criação de cursos de alfabetização de adultos e de Escolas Normais; 
fundação de bibliotecas e museus pedagógicos e de bibliotecas 
populares; e a criação, nos municípios mais importantes das 
províncias, de escolas profissionais e de ensino de artes e ofícios. A 
Reforma previu, também, a abertura, nas províncias, de mesas de 
exames de preparatórios (artigos 11 e 12) e a inspeção dos 
estabelecimentos de instrução primária e secundária (artigo 15). 
(SAVIANI, 2007, p. 138). 
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Esse Decreto determinou que a instrução primária fizesse parte de 

um ensino obrigatório, pois, em 1877, relatórios oficiais indicavam que grande parte 

da população era analfabeta, principalmente as classes populares. Também foi 

estipulado que os escravos freqüentassem as escolas. Para encorajar a 

alfabetização dos adultos, o estímulo concreto à leitura e à escrita seria a exigência 

de ambos para a obtenção de empregos nas oficinas do Estado. Seriam aceitos 

apenas os cidadãos que estivessem cursando a instrução primária. Na reforma 

eleitoral também houve uma mudança que enaltecia a leitura e escrita: só poderiam 

votar aqueles que soubessem ler e escrever. Nesse período foram criadas várias 

escolas particulares, pois foi instituída a liberdade de ensino e a liberdade de 

freqüência, e essa ação gerou muita polêmica, pois a população considerou essa 

atitude liberal demais. (MELO; MACHADO, 2009). 

 

A defesa do ensino livre, a partir da reforma de Leôncio de Carvalho 
[...]expressa a culminância, no final do Império, de uma tendência 
que já se manifestara logo após a Independência, quando a Lei de 
20 de outubro de 1823 abria caminho à iniciativa privada ao tornar 
livre a instrução permitindo a qualquer um abrir escola 
independentemente de exame ou licença (SAVIANI, 2007, p.140). 

 

No âmbito da formação de professores a Reforma Leôncio de 

Carvalho valorizou uma formação humanista de professores, tendo em vista que o 

currículo das Escolas Normais era embasado no método intuitivo, baseado também 

na obra de Norman Alison Calkins (1822-1895) denominada Lição de Coisas, obra 

traduzida para o português por Rui Barbosa (1849-1923). 

Com a Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX, novos 

materiais didáticos foram produzidos e utilizados como recursos do novo método de 

ensino que deveria partir de uma percepção sensível e concreta para a observação 

do aluno. (JAMBERSI, 2008). 

As aulas, de acordo com o método intuitivo, primariam pela 

dinamicidade e participação de seus alunos, a partir de exemplos sólidos e palpáveis 

como ponto de partida da explicação do professor. Com o movimento no setor da 

indústria, vários objetos poderiam ser fabricados e utilizados no contexto da sala de 

aula.  

Acreditava-se que o método de lição de coisas traria para o cotidiano 
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escolar mais leveza, encantamento e praticidade, pois com os recursos utilizados a 

aprendizagem dos alunos seria mais dinâmica e prazerosa. Em 1878 dentre os 

aparelhos de ensino utilizados na primeira Cadeira de Gramática e Língua 

Portuguesa da Escola Normal da Capital do Império estava a caixa de lições de 

coisas de Carpentier (1815-1878) uma feminista e educadora que influenciou o 

ensino brasileiro com sua metodologia do ensino de lições de coisas. (VILLELA, 

2002). 

Rui Barbosa, deputado geral do Estado e integrante da Comissão de 

Instrução Pública, recebeu a incumbência de revisar e aprovar os decretos da 

Instrução Pública. Percebeu algumas lacunas no decreto redigido por seu colega 

Leôncio de Carvalho e o complementou, adicionando dados e informações. 

(MORMUL; MACHADO, 2006). Após uma análise rebuscada no ano de 1882, Rui 

Barbosa organizou seus pareceres sobre o decreto acima citado. 

Nesses Pareceres, Rui Barbosa evidenciou a necessidade da 

criação de um Sistema Nacional de Educação, que teria início em uma reforma que 

iniciaria no jardim de infância e terminaria nas faculdades.  

 
[...] pode-se dizer que o substitutivo elaborado por Rui Barbosa, cujo 
detalhamento e justificativas são apresentados nos Pareceres, 
pretende criar no país uma estrutura educacional verticalmente 
articulada, que permitiria a continuidade de estudos até o curso 
superior, formação profissional, e, ao mesmo tempo, integrada 
horizontalmente, por meio de cursos que garantiriam 
homogeneidade da cultura geral, ensino primário, e qualificação 
técnico-profissional variedade dos ramos do ensino médio. 
(VALDEMARIN, 2000, p. 145). 

 
Em sua obra Rui Barbosa defende a instrução pública como 

responsabilidade do Estado, e este deveria investir financeiramente na educação de 

seu povo. Para ele a educação levaria a sociedade ao progresso, o destino da pátria 

dependia de uma reforma educacional bem estruturada.  

Contrapondo a Leôncio de Carvalho que pregava a liberdade de 

ensino, Rui Barbosa não concordava com sua total liberdade, pois seria interessante 

se o Estado sempre que necessário e possível interviesse em prol da qualidade do 

ensino. 

Os Pareceres de Rui Barbosa, sequer foram discutidos no 

Parlamento apesar de sua obra tão rebuscada. O próprio deputado geral se dedicou 

a educação em um curto período de tempo e depois se ateve em outras questões. 
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(SAVIANI, 2007) 

No dia 9 de janeiro de 1881 a Lei Saraiva foi aprovada, em resposta 

aos apelos dos decretos anteriores e aos Pareceres de Rui Barbosa, esta lei 

permitia que apenas quem soubesse ler e escrever poderia votar. Como 

conseqüência o corpo eleitoral passou de 13% para 0,8% eleitores aptos. (SAVIANI, 

2007). 

Algumas mudanças se processaram no final do século XIX no Brasil. 

Em termos educacionais, o Estado se esquivou ao longo de todo o século da 

responsabilidade de prover a educação para todos. (FARIA FILHO, 2007). Duas 

dessas mudanças que abarcavam um caráter político, social e econômico, foram 

imprescindíveis às mudanças na educação: a abolição da escravatura no ano de 

1888 e a Proclamação da República em 1889. 

A abolição da escravatura no Brasil foi programada pela burguesia 

de forma gradual e segura. Em 1850 houve a proibição do tráfico negreiro, em 1871 

a Lei do Ventre Livre foi instaurada, logo após a Lei dos Sexagenários em 1885 e 

posteriormente a Abolição geral, em 1888. Em busca de mão-de-obra livre os 

fazendeiros recorreram à imigração amarela (asiáticos) e também importavam 

escravos do Nordeste. Novas formas de produção e novos hábitos deveriam ser 

incorporados pela sociedade.  

 
Com todas essas mudanças a educação foi vista como forte aliada 
para transformar “os ingênuos”; crianças beneficiadas pela Lei do 
Ventre Livre em trabalhadores responsáveis, para que não caíssem 
na marginalidade. (SAVIANI, 2007, p. 163). 
 

Com a Lei do Ventre Livre em 1887, que libertou os filhos dos 

escravos nascidos a partir daquela data, o Estado tinha que pensar onde colocar 

todas essas crianças no momento em que seus pais estivessem trabalhando. Assim 

seria necessário o aumento de escolas e conseqüentemente a necessidade de um 

maior número de professores. 

Para atingir esse objetivo, por exemplo, foi considerada a construção 

de escolas agrícolas, pois se acreditava que com a propagação da instrução entre 

os escravos, eles seriam afastados da ociosidade. Entretanto essa discussão cessou 

a medida que novos imigrantes chegavam ao Brasil para trabalhar. (BASTOS, 1937, 

p. 239) 

Na segunda metade do século XIX, com o movimento abolicionista e 
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a abolição em 1888, bem como com a queda da monarquia e Proclamação da 

República em 1889, a instrução pública continuou sendo responsabilidade dos 

estados.  

Em 1890 se deu o início da República Velha, os barões do café 

estão no poder, de acordo com uma aliança entre os partidos republicanos e 

também com a ajuda das "eleições a bico de pena". Onde o sistema político 

econômico se enquadra a uma grande rede de troca de favores.  O poder público e 

os barões do café precisavam um do outro para manter o controle da sociedade, 

sendo assim surgem novas fraudes políticas características do coronelismo, o 

mandonismo, o filhotismo, o falseamento de voto, a desorganização de serviços 

públicos locais. (SAVIANI, 2008, p. 189). 

Em 1890, com a Reforma em São Paulo, criou-se os grupos 

escolares. Várias escolas se agrupavam num só prédio e davam aulas em salas 

diferentes, só ainda não eram considerados grupos escolares porque suas classes 

não eram seriadas, mas sim graduadas, ou seja, cada aluno passa gradativamente 

da 1º para a 2º série. (SAVIANI, 2007). A importância dos grupos escolares se 

manifestou em sua organização de salas, avaliações, definições de conteúdos, pois 

essa “herança pedagógica” pode ser vista como um suporte à nossa organização 

pedagógica dos dias atuais. (VIEIRA; GOMIDE. 2008).  

Em 1897, de acordo com Saviani (2007) a Lei n. 520 passou o poder 

antes do Conselho superior de Instrução Pública para um inspetor geral que contaria 

com a ajuda de 10 inspetores escolares. E delegados ou representantes dos 

municípios poderiam fiscalizar as escolas estaduais.  

A maior participação da mulher na esfera pública foi muito 

importante na intensificação da instrução. No século XIX a profissão que se 

encaixava no perfil da mulher era a de professora. Um dos motivos era o horário de 

trabalho flexível. Assim, elas poderiam cuidar da casa e dos filhos. Tendo em vista 

que acreditava-se que por ser mãe de família, já era próprio da natureza da mulher 

ser também professora. Esse “dom” que os as pessoas atribuíam às mulheres 

normalmente impediam-nas de realizar outras funções na sociedade. (RABELO; 

MARTINS, 2006).  

 
A segunda metade do século XIX é um momento importante para 
compreender a ambiguidade do estatuto de professores. Fixa-se 
neste período uma imagem intermédia dos professores, que são 
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vistos como indivíduos entre várias situações: não são burgueses, 
mas também não são povo; não devem ser intelectuais, mas têm de 
possuir um bom acervo de conhecimentos; não são notáveis locais, 
mas têm uma influência importante nas comunidades; devem manter 
relações com todos os grupos sociais, mas sem privilegiar nenhum 
deles; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda 
ostentação; não exercem o seu trabalho com independência, mas é 
útil que usufruam de alguma autonomia; etc. Estas perplexidades 
acentuam-se com a feminização do professorado, fenômeno que se 
torna bem visível na viragem do século e que introduz um novo 
dilema entre as imagens masculinas e femininas da profissão. 
(NÓVOA, 1995, p.18). 
 

A sociedade patriarcal apoiava que as mulheres fossem subjugadas 

pelos homens: pelo pai, pelo marido e pelas regras elaboradas pelos mesmos. 

Somente aos 25 anos a mulher poderia exercer o magistério público, seu vestiário 

deveria ser decente e que demonstrasse respeito, havia mulheres que ensinavam 

em suas próprias casas e se realmente fosse confirmado, e sua moralidade fosse 

também reconhecida então ela poderia fazer o curso de formação a partir dos 18 

anos. Além disso, elas deveriam levar ao padre responsável todos os documentos 

que possam comprovar se ela é casada, viúva ou desquitada; caso fosse a última 

opção, ela provavelmente não teria a mesma chance que uma mulher solteira ou 

casada. (RABELO; MARTINS, 2006). 

Um dos objetivos de tornar as mulheres professoras seria o poder de 

vigiá-las e também discipliná-las. Ressaltando que também havia outro motivo da 

inclusão da mulher no mercado de trabalho: os salários das mulheres eram menores 

que o dos homens, o que gerava uma economia aos cofres públicos. O discurso 

utilizado para justificar os seus salários era o de que toda professora deveria ter 

dons praticamente divinos, como exemplo; abnegação, dedicação, altruísmo e 

espírito de sacrifício e receber pouco. (CATANI ,1997).  

A partir desse panorama histórico percebemos que a preocupação 

com a formação específica de professores é assunto recente. Nos tempos coloniais, 

os professores tinham uma formação no interior das próprias ordens religiosas, e na 

prática educativa nos colégios. A função docente era secundária na vida dos 

religiosos. 

A primeira tentativa de secularização da educação se deu com as 

Reformas Pombalinas. Todavia, houve dificuldade na implantação das Aulas Régias 

no Brasil, pois não havia professores laicos. Aqueles que se dispunham, tinham 
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formação religiosa, sobretudo, nos colégios e seminários da Companhia de Jesus. 

No século XIX houve um conjunto de reformas e, ás vésperas da 

República, um intenso debate sobre a necessidade de escolas de primeiras letras e 

um sistema nacional de ensino. Para atender a constituição de 1824 foi elaborada e 

promulgada em 1827 a Lei que criou as Escolas de Primeiras Letras. Mas a questão 

da formação de professores não estava resolvida. Para atender essa necessidade 

foi criada em 1835, em Niterói, a 1º Escola Normal. Houve dificuldades na 

manutenção dessas escolas, pois o Estado se esquivou da responsabilidade de 

tomar para si a tarefa de educação, que ficou a cargo das províncias. 

Com o advento da República e o fim da escravidão não era mais 

possível ficar indiferente à questão da educação nacional e, conseqüentemente, à 

formação de professores. O processo de urbanização e industrialização fez surgir 

uma nova camada média urbana desejosa de oportunidades, entre elas a educação 

para seus filhos. A formação de professores passa a ser uma preocupação e uma 

necessidade urgente. 
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3. A PROPOSTA DE RENOVAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL: O MOVIMENTO 

DA ESCOLA NOVA 

 

O escopo deste capítulo é discutir o movimento da Escola Nova no 

Brasil. Discorreremos sobre as reivindicações das várias classes sociais, 

especialmente de uma camada média urbana, em busca de uma educação para 

todos. Também discutiremos a criação de associações voltadas para discussões 

sobre a organização da educação nacional. Ainda apresentaremos a luta da igreja 

católica pela manutenção de sua hegemonia no campo educacional. Na primeira 

metade do século passado, a educação passou a ser vista como responsabilidade 

do governo central, e não mais dos estados federados. Pode-se encontrar nesse 

texto detalhes sobre o movimento da Escola Nova trazida dos Estados Unidos e 

mais tarde presente no manifesto dos pioneiros de 1932. 

Um novo sujeito social pode ser contemplado no final do século XIX 

e início do século XX. Devido à urbanização das cidades, novos comportamentos 

foram inseridos na sociedade. A civilidade estava aliada ao progresso e um novo 

sujeito urbano e cívico deveria acompanhar as mudanças sociais. O discurso e a 

prática dos intelectuais do início do século XX visavam a formação e educação de 

um novo homem. Para viabilizar a civilidade nas cidades, estas se transformaram 

em reprodutoras de valores e hábitos homogêneos, esta atitude marca um controle 

sobre a subjetividade do indivíduo. O fascínio pelo progresso teve como 

conseqüência a solidão do indivíduo, a devastação ambiental e principalmente a 

artificialização das relações sociais. (VEIGA, 1998). 

A Semana da Arte Moderna com o intuito de renovar a arte e 

demonstrar a realidade brasileira foi organizada por Anita Malfatti, Manuel Bandeira, 

Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral; intelectuais da época que vivendo e 

percebendo os ventos renovadores que envolviam a sociedade, perceberam a 

possibilidade de alavancar a cultura nacional. O palco desse movimento renovador 

cultural foi o Teatro Municipal de São Paulo que recebia artistas paulistas enlevados 

pela cultura européia. (MACHADO; TERUYA, 2008)  

Durante a Primeira República o voto não tinha um caráter ideológico, 

era apenas um instrumento sem nenhuma ligação com o governo, se apresentava 

apenas por formalidade. Pois na visão da elite que exercia a política no Brasil, o 
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povo brasileiro não obtinha qualidades para se intitular “povo político”. Aqueles que 

poderiam votar eram subservientes aos coronéis da cidade. 

Com a Constituição Republicana de 1891, foi instituído o voto direto, 

porém as mulheres, negros, os analfabetos, mendigos, menores de 21 anos, 

soldados rasos, indígenas e membros do clero não poderiam votar. (NAGLE, 1974). 

Em 1929 a crise instaurada no país subsidiada pela queda da bolsa 

de valores de Nova Iorque fez com que os fazendeiros estocassem muito café em 

suas fazendas e para segurar os preços do café realizou uma queima dos estoques. 

Com isso a visão de que a educação era a “esperança” de um país desenvolvido, a 

sistematização da educação voltou à pauta governamental.  

 
A superprodução cafeeira gerou a crise na economia brasileira com a 
queda da bolsa de Nova York em 1929. A queda do preço do café 
obrigava os fazendeiros a venderem suas propriedades, 
desencadeando uma crise das forças produtivas. Essa situação 
desencadeou a crise da economia agrária exportadora e uma série 
de insatisfações com o quadro econômico brasileiro, essencialmente 
por parte dos produtores de café. Essa crise levou o fim do regime 
agrário-exportador denominado “café com leite” e Getúlio Vargas 
assumiu o governo provisório. (MACHADO; TERUYA, 2008, p. 2). 

  

Os sinais da modernização que entrava em vigor como exemplo o 

voto secreto, a crescente industrialização e urbanização, o combate ao 

analfabetismo, abriu caminhos para que os intelectuais do início do século XX 

disseminassem as ideias sobre a educação que eleve o indivíduo. (CARVALHO, 

2007).  

A partir da segunda metade do século XIX houve uma substituição 

do modelo artesanal na formação profissional de professores, para um modelo 

baseado na cultura pragmática do americano John Dewey (1859-1952). Ele é 

considerado um dos fundadores do pragmatismo americano1.  

Segundo essa corrente, a educação deveria ser priorizada como 

parte da vida do indivíduo, pois seria por meio dela que a cultura seria disseminada 

entre os povos. Na visão pragmática, a educação poderia viabilizar o enfrentamento 

de problemas sociais, fortalecendo as relações sociais. 
                                                 
1
 Os princípios filosóficos do pragmatismo podem ser resumidos em três pontos: “1) o pensamento e 

a ação são elementos intrínsecos, ou seja, indivisíveis; 2) o mundo mesmo em movimento não é um 
complexo acabado e imutável; e 3) a inteligência humana proporciona a mudança das condições da 
experiência humana.” (BIELUCZYK; FÁVERO, 2010, p.2). 
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 A educação é uma necessidade da vida. Ela renova as pessoas 
para que possam enfrentar os problemas encontrados em sua 
interação com o ambiente. As culturas sobrevivem ao tempo, 
apontava Dewey, porque a educação é o processo pelo qual uma 
cultura é transmitida de geração para geração, acontecendo por meio 
da comunicação de hábitos, atividades, pensamentos e sentimentos 
dos membros mais velhos da cultura aos mais novos. Sem isso a 
vida social não pode sobreviver, de modo que a educação não 
deveria ser apreciada apenas como ensino escolar e aquisição de 
disciplinas acadêmicas, mas como uma parte da própria vida. 
[...].(OZMON; CRAVER , 2004, p. 150). 
 
 

A educação na visão de Dewey, parte da concepção que os 

indivíduos precisam ser percebidos como seres sociais. A educação direciona a 

pessoa para que ela perceba seus objetivos e busque suas soluções, sempre  

incentivando seu crescimento como ser social e cidadão. A natureza e a experiência 

não podem separar-se, por isso na educação deweyana a importância da 

experimentação, da prática vivenciada junto ao ensino. Da mesma forma que a 

natureza esta sujeita a mudança, o comportamento humano também poderá estar se 

transformando conforme sua relação com o que o cerca.  

 

Em My Pedagogic Creed, Dewey apresentou a opinião de que a 
educação tem dois âmbitos fundamentais: o psicológico e o 
sociológico. Um não pode estar subordinado ao outro, porque os 
próprios instintos e capacidades da criança fornecem o material e o 
ponto de partida para toda a educação, e o conhecimento do 
educador das condições sociais é necessário para interpretar as 
capacidades da criança. Um educador não conhece esses instintos e 
capacidades até que os traduza em seus equivalentes sociais para 
os estudantes e projete-os em suas vidas futuras, para que possa 
entender suas conseqüências.[...] (OZMON; CRAVER , 2004, p. 
151). 
 
 

O educador deveria ter o conhecimento sobre a realidade social do 

aluno para depois poder analisar sua capacidade cognitiva. A relação com o outro 

forneceria todos os dados pertinentes para que o professor conhecesse seu aluno. A 

questão psicológica e a questão social deveriam ser observadas cuidadosamente, e 

não poderiam ser separadas, mas sim deveriam caminhar juntas cada qual em sua 

especificidade. 

O pensamento de John Dewey está presente nos ideais de reforma 

educacional no Brasil na década de 1930.  Evidencia-se este pensamento ao 
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relacionar os programas escolares e as atividades primárias da criança, levando em 

consideração o desenvolvimento psicológico cognitivo da criança. A vivência e 

reação da criança frente aos anseios de seu crescimento devem ser consideradas. 

Na educação Deweyana as atividades manuais devem dar lugar ás atividades de 

cunho intelectual cognitivo. (MARTINELI; SOUZA, 2008). 

Durante as primeiras décadas do século XX várias discussões foram 

realizadas sobre a importância da escolarização para a sociedade e também sobre 

sua utilidade na política. (SAVIANI, 2007).  

 
O entusiasmo pela educação significava, também, uma tendência 
para reestruturar os padrões de educação e cultura existentes; 
portanto, não significava simplesmente difusão do modelo 
predominante. O que importava era disseminar a escolarização em 
primeiro lugar; às vezes, e de forma lateral, ampliava-se o temário da 
disseminação do ensino, se bem que, nesses casos, o que se 
propunha eram ainda questões um tanto vagas ou imprecisas. 
(NAGLE, 1974, p. 111). 
 
 

A educação vista como agente impulsionadora do progresso passa a 

difundida de maneira otimista e dinâmica, o interesse pela escolarização fica 

evidente independente do seu método. 

A sociedade deveria acompanhar os ventos modernizantes que 

assolavam as cidades, sendo a educação o caminho ao progresso seria necessário, 

dirigentes “especializados” para fornecer seus conhecimentos aos cidadãos. A 

implantação do regime universitário no país é necessária para qualificar um grupo 

que poderia um dia governar a nação. (NAGLE, 1974). 

Em 1920 na cidade de São Paulo a primeira reforma regional de 

ensino foi realizada por Antonio de Sampaio Dória (1883-1964) que se preocupava 

com o acesso escolar e o processo emergente de alfabetização. A questão da 

educação para as massas populares foi inicialmente difundida, o país sofria com o 

problema do analfabetismo, metade da população paulista estava fora da escola e o 

orçamento público não permitia o aumento de gastos com a educação. (NAGLE, 

1974). 

A Associação Brasileira de Educação (ABE) foi fundada pelo 

educador Heitor Lyra (1879-1928) em 1924 no mês de outubro. Este buscava 

aliados de várias tendências em prol da educação, para assim formar um “partido de 

ensino”. Deveria ser um órgão laico e apolítico, todas as pessoas interessadas na 
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evolução da educação poderiam filiar-se e discutir idéias para a aprimoração do 

sistema de ensino brasileiro. (SAVIANI, 2007). 

 

A A.B.E. representou a primeira e mais ampla forma de 
institucionalizar a discussão dos problemas da escolarização, em 
âmbito nacional; em torno dela se reuniram as figuras mais 
expressivas entre os educadores, políticos, intelectuais e jornalistas, 
e sua ação se desdobrou na programação de cursos palestras, 
reuniões, inquéritos, semanas de educação e conferências, 
especialmente as conferências nacionais de educação. (NAGLE, 
1974, p. 123). 
 

 
Dentre as principais realizações da ABE em prol da educação, 

destacam-se a criação das Conferências Nacionais de Educação. A primeira delas 

aconteceu no ano de 1927 na cidade de Curitiba, a segunda em 1928, na cidade de 

Belo Horizonte e a terceira no ano 1929, em São Paulo. Todas as discussões 

realizadas nas conferências permeavam o assunto da educação percorrendo desde 

legislações, criação de institutos de educação. 

Dois participantes ativos na ABE devem ser elencados: Fernando de 

Azevedo e Anísio Teixeira. O primeiro trabalhava como jornalista n’O Estado de São 

Paulo, e sua preocupação em relação à educação tinha como ponto de partida a 

formação escolar das camadas médias. Anísio Teixeira, que com a idade de 24 anos 

assumiu o cargo de inspetor geral de ensino (6 anos), realizou a reforma da 

instrução pública na Bahia. Em 1931 foi nomeado Diretor-geral da instrução pública 

do Distrito Federal, e mais tarde assumiu o cargo de secretário de educação e 

cultura. Foi tradutor da obra de John Dewey (1859-1952) no Brasil, pois o conheceu 

durante uma viagem à Nova Iorque em 1929. (IVASHITA; VIEIRA, 2008). 

O movimento da Escola nova se pautava no 

 

[...] ideal deweyano do qual Anísio Teixeira foi insigne defensor na 
educação brasileira. Embora seguindo Dewey, estava atento às 
condições brasileiras e não transplantava, simplesmente, o sistema 
americano. Por isso, diferentemente da experiência americana, 
advogou em nosso país a organização de serviços centralizados de 
apoio ao ensino. Em outros termos: se Dewey nunca se preocupou 
com o sistema nacional de ensino e também nunca procurou 
construir instrumentos de aferição da aprendizagem e do rendimento 
escolar, Anísio Teixeira tinha essa preocupação e procurou, a partir 
das condições brasileiras, encaminhar a questão da escola pública 
na direção de um sistema articulado [...]. (SAVIANI, 2000, p. 173). 
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Anísio Teixeira viabilizou a teoria deweyana no Brasil levando em 

consideração as condições que o país apresentava, antes de aplicar os conceitos 

defendidos, ele procurou trabalhar no sistema que apoiava a educação e buscava 

alavancar sua importância e efetividade.  Com um sistema completo de educação 

seria possível aplicar as teses defendidas no ideal escolanovista e também averiguar 

seus resultados. 

As mudanças já instauradas na sociedade brasileira na década de 

20 prepararam o terreno para as demais mudanças institucionais que estavam por 

vir, á medida que as idéias renovadoras tomaram conta das cidades, uma educação 

renovadora foi tomando conta dos ideais de alguns intelectuais da época. (NAGLE, 

1974). 

O Partido democrático do Distrito Federal foi fundado em 1927 e 

apesar dos esforços para que a ABE não tivesse relação política ou religiosa com 

outras entidades, este partido ficou conhecido como extensão da ABE, chegando a 

ser chamado de Partido da Educação Nacional. Com a morte de Ferdinando 

Labouriau (?-1928) presidente da ABE entre 1926 e 1927, um militante católico 

tornou-se o principal representante da ABE; Fernando Magalhães (1878-1944) foi 

presidente das Conferências Nacionais de Educação no período de 1927 até 1931. 

(SAVIANI, 2007). 

No Brasil o momento era de expansão das indústrias e assim novas 

demandas sociais deveriam ser resolvidas. O Estado se colocou como agente no 

plano governamental, seguindo em frente com o plano da hegemonia da burguesia 

industrial. Dois elementos de sustentação desse Estado foram a Igreja e o 

movimento renovador da Escola Nova que concorriam cada qual a sua maneira em 

busca da hegemonia da burguesia industrial.  

 
No clima de ebulição social característico da década de 1920 que, no 
campo educacional, emergiram, de um lado, as forças do movimento 
renovador impulsionado pelos ventos modernizantes do processo de 
industrialização e urbanização; de outro lado, a Igreja Católica 
procurou recuperar terreno organizando suas fileiras para travar a 
batalha pedagógica. Essas duas forças desempenharam um papel 
de relativa importância como dispositivos de sustentação do “Estado 
de compromisso”, concorrendo, cada uma à sua maneira e 
independentemente de seus propósitos explícitos, para a realização 
da hegemonia da burguesia industrial. (SAVIANI, 2007, p. 193). 

 

 Desde a Proclamação da República (1889) e da separação entre 
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Igreja e Estado na Constituição de 1891, a Igreja não estava de acordo com sua real 

posição e buscava medidas efetivas para manter seu poder político. A partir da 

década de 1920 suas ações passaram a ser mais firmes e ativas. Como exemplo 

desse descontentamento destaca-se a criação da revista A Ordem, sendo 

transformada no maior veículo de difusão das posições católicas. (SAVIANI, 2007). 

 O grande líder do processo de "rearmamento institucional da Igreja 

Católica”, de acordo com Miceli (1979), foi o cardeal D. Leme (1882-1942). Ele foi 

homenageado em 1922 com o cargo de conselheiro no Centro Dom Vital, órgão 

responsável pela organização de reuniões e debates que apoiavam a restauração 

católica. 

 Os católicos criaram em 1928 diversas Associações de Professores 

Católicos (APCs), que pertenciam à Confederação Católica Brasileira de Educação. 

Todas essas ações reunidas contra o ideário novo colocaram intelectuais da Igreja 

como principais agentes contra a reforma proposta pelo movimento da Escola Nova. 

(SAVIANI, 2007). 

A Igreja Católica e os renovadores não estavam sozinhos na luta 

pela a hegemonia no campo educacional. Havia também grupos menores que não 

tinham a intensidade de influencia parecida com seus primeiros oponentes, mas 

ainda assim, buscavam também obter o poder através da educação. O movimento 

operário inspirado pelas ideias socialistas fundou em 1902 o Partido Socialista 

Brasileiro. Defendiam uma escola pública e para todos, o ensino laico e a oferta de 

cursos técnico-profissionalizantes. Em meio a exigências de mudanças no quesito 

educacional nunca cumpridas pelo Estado, o surgimento de escolas operárias e 

bibliotecas públicas foi eminente. Em 1922 o poder do movimento operário libertário, 

passou para as mãos dos comunistas, que então fundaram clandestinamente o 

Partido Comunista Brasileiro. Defendiam a ajuda econômica a crianças pobres, a 

abertura de escolas profissionais para quem concluísse o ensino primário, e 

ansiavam pela melhoria da situação do ensino primário. O movimento inclusive 

subsidiou as bibliotecas populares já existentes. (SAVIANI, 2007). 

A partir da Revolução de 1930 que foi o marco do fim da hegemonia 

cafeeira e o início da concorrência de forças que visavam obter o controle 

governamental, é possível entender que o processo de urbanização e 

industrialização da agricultura foram de extrema importância para o desenrolar da 

economia capitalista que vigora no Brasil. Se antes da Revolução já se delineava um 
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acordo para beneficiar o controle da burguesia industrial, após o término da 

Revolução fica mais evidente este projeto, e a criação do Instituto de Organização 

Racional do Trabalho (IDORT) aparece para confirmar a hegemonia burguesa. 

(SAVIANI, 2007). 

Em novembro de 1930 o governo  de Getúlio Vargas (1882-1954) 

criou o Ministério da Educação e saúde pública e Francisco Campos (1891-1968) 

integrante do movimento da Escola Nova foi indicado como ministro. Já no primeiro 

semestre de 1931 ele baixou sete decretos conhecidos como Reforma Francisco 

Campos. Através desse decreto foi criado o Conselho Nacional de Educação, e a 

organização do ensino secundário e das universidades foi colocado em pauta. 

(SAVIANI, 2007). 

 Na Reforma de Francisco Campos o decreto n.19.941, de 30 de 

abril de 1931, restabeleceu o ensino religioso nas escolas públicas. O fato chama a 

atenção pois Francisco Campos era um escolanovista (movimento que defendia a 

escola laica) e no momento em que alcançou um cargo público se aliou à Igreja 

católica, instituindo a volta do ensino religioso às escolas públicas. Nessa aliança se 

podem perceber interesses implícitos, pois nesse período, o país se encontrava em 

meio a lutas sindicais, e caso o povo se revoltasse contra o Estado, a Igreja então 

sendo sua aliada poderia intervir a favor dos governantes, esclarecendo sobre as 

necessidades do país.  

Com essa medida pode-se perceber o interesse do governo Vargas 

em dar maior importância à educação nacional. Acompanhando a tendência mundial 

que visava à universalização da educação pública para assegurar o 

desenvolvimento da economia capitalista, pois sem planos efetivos para a educação, 

o progresso social e econômico estaria comprometido, e a organização nacional 

brasileira era defasada em relação aos outros países. (SAVIANI, 2007). 

Getúlio Vargas, chefe do governo provisório em 1931, durante a IV 

Conferência Nacional de Educação, buscava a aliança entre a ABE e o Ministério da 

Educação (MEC) tendo em vista as suas afinidades ideológicas, o governo buscava 

a aceitação e legitimação para sua política educacional; já o grupo dirigente da ABE 

ansiava pela colaboração do Estado para reafirmar sua supremacia no campo 

educacional. (SAVIANI, 2007). 

Durante a IV Conferência Nacional ocorreu a primeira ruptura dentro 

da ABE,  pois Getúlio Vargas (1882-1954) buscava propostas para uma filosofia 
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educacional no país e durante as discussões o embate de idéias foi inevitável. No 

corpo de intelectuais pertencentes a ABE até então, não havia limitação política ou 

religiosa, porém nesse debate em busca de princípios norteadores da política 

educacional as diferenças de ideias ficaram em evidência e houve uma divisão do 

grupo. De um lado os conservadores católicos e do outro lado renovadores. 

(IVASHITA; VIEIRA, 2008). 

No dia 31 de dezembro de 1931, Carlos Alberto Nóbrega da Cunha 

expressou a indignação e rejeição dos escolanovistas em relação à Reforma 

Francisco Campos, utilizando o livro A revolução e a educação como meio de 

comunicação da época. 

O Governo Provisório criou o Ministério da Educação e Saúde 
Pública. Fez as reformas do ensino profissional, do ensino 
secundário e do ensino universitário, todas precedidas de vastas 
exposições de motivos em tom solene de quem havia resolvido a 
quadratura do círculo. Mas a obra verdadeiramente sensacional, a 
que, forçosamente, seria o índice da sua visão, foi o decreto que 
instituiu o ensino religioso.  Foi o fim. (NOBREGA DA CUNHA apud 
SAVIANI, 2007, p.231). 

 

O Governo buscava definir na IV Conferência, quais seriam as bases 

da política educacional e Nóbrega da Cunha aproveitou-se do discurso do Ministro 

Francisco Campos para mostrar a aversão às idéias do mesmo. E também para 

questionar a possibilidade dessa definição, alegando que esta questão não estava 

na pauta da IV Conferência. Devido aos apelos de Nóbrega da Cunha o presidente 

da Conferência Fernando Magalhães entendeu que para uma discussão sobre as 

bases da política educacional seria necessária outra conferência, apenas para 

trabalhar essa questão. E delegou que Nóbrega da Cunha organizasse um 

documento com idéias para a política brasileira de educação. (SAVIANI, 2007). 

Nóbrega da Cunha aceitou a incumbência destinada a ele e mandou 

uma declaração para a Mesa e Assembléia da IV Conferência Nacional da 

Educação, nesta declaração ele indica que aceita essa determinação tendo em vista 

os princípios da vanguarda a qual ele era membro e ansiava por inovações na 

educação, sendo assim nomeou Fernando de Azevedo para redigir o documento 

que abarcaria renovações e melhorias na educação brasileira. Também explicitou a 

necessidade de um novo prazo para o lançamento deste documento, alegando que 

a educação necessitava de novos rumos imediatamente e que um ano seria muito 

tempo, assim ficou determinado o prazo de dois meses para a conclusão do 
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manifesto. (SAVIANI, 2007). 

No dia 14 de dezembro de 1931, Fernando de Azevedo através de 

uma carta aceitou a missão de redigir o manifesto, e nos primeiros meses de 1932 o 

documento já estava redigido. Neste documento continha as principais questões 

referentes à reconstrução do plano educacional nacional, este manifesto estava 

destinado não somente ao governo como também à população.  

Segundo Saviani (2007), o Manifesto dos Pioneiros foi redigido por 

Fernando de Azevedo, porém contou com 26 signatários que pertenciam ao 

movimento da Escola Nova, são eles: 

 

Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947); 

Antonio Sampaio Dória (1883-1964); 

Anísio Spínola Teixeira; 

Manoel Bergstrom Lourenço Filho; 

Edgar Roquette-Pinto (1884-1954); 

José Getúlio da Frota Pessoa (1875-1951); 

Julio César Ferreira de Mesquita Filho (1892-1969); 

Raul Carlos Briquet (1887-1953); 

Mário Casasanta (1898-1963); 

Carlos Miguel Delgado de Carvalho (1884-1980); 

Antonio Ferreira de Almeida Júnior (1892-1971); 

J.P. Fontenelle; 

Carlos Roldão Lopes de Barros (1884-1951); 

Noemy Marques da Silveira Rudolfer (1902-1980); 

Hermes Lima (1902-1978); 

Attílio Vivacqua (1894-1964); 

Francisco Venâncio Filho (1894-1946); 

Paulo Maranhão; 

Cecília Benevides de Carvalho Meireles (1901-1964); 

Edgar Süssekind de Mendonça (1896-1958); 

Armanda Álvaro Alberto (1892-1974); 

Sezefredi Garcia de Rezende (1897-1978); 

Carlos Alberto Nóbrega da Cunha (1897-1974; 

Paschoal Lemme (1904-1997) 
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Raul Rodrigues Gomes (1989*-1975) 

 

Sobre o nome do documento que era chamado de  “Manifesto” 

várias vezes já citado no texto, é possível notar a intensidade que os escolanovistas 

buscavam alcançar com o termo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Um 

documento sobre a reconstrução educacional do país que já tem seus primeiros 

destinatários; ao povo e ao governo. Analisando primeiramente o termo “manifesto” 

pode-se destacar a força que essa palavra remete em benefício de algumas causas 

e também pela intenção de responsabilidade inferida nesta única palavra. Ao utilizar 

o termo “manifesto” denota-se a intenção de se manifestar sobre algo, e estimula a 

sensação de novidade, pois até então os documentos redigidos por intelectuais não 

atendiam por manifesto. (CUNHA, 2012). 

Com vários fatos e situações elencadas é possível a compreensão que o final 

do século XIX e o início do XX foi um período de extremas mudanças, tantos sociais 

como econômicas e principalmente educacionais.  

A crescente urbanização das cidades possibilitou o senso de 

civilidade entre os homens e a preocupação com as baixas econômicas que o país 

vinha sofrendo beneficiou a instalação de fábricas pelo país. Seguindo os países 

mais modernos que viam a educação com a passagem para o capitalismo e 

crescimento nacional, várias foram as tentativas para a hegemonia da educação. 

A Igreja Católica que já havia enfraquecido seu poder total sobre a 

educação desde a reforma pombalina, ansiava pela volta ao controle e seu lugar ao 

lado dos governadores. De outro lado, intelectuais que não concordavam com o 

ensino tradicional disseminado nas escolas e também interessados no status de 

trabalhar ao lado do governo do país. Sendo assim travaram uma batalha em busca 

de planos educacionais que fossem aprovados pelo governo do país. 

Com as inúmeras tentativas muitas vezes frustradas a educação 

brasileira vinha se aprimorando cada vez mais, várias reformas foram analisadas e 

algumas também aceitas. Com a disseminação dos ideais escolanovistas que 

pregavam uma escola totalmente diferente da escola tradicional, as discussões 

acaloraram-se e grupos para o debate de ideias foram formados e reformas cada 

vez mais detalhistas e exigentes foram aparecendo, enriquecendo as discussões 

sobre a educação brasileira 



 

 

4. ESCOLA NOVA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE DO 

MANIFESTO DE 1932  

 

 

Neste capítulo o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova será 

detalhado e discutido, a fim de conhecermos os objetivos do mesmo. Além da 

discussão de todos os tópicos do documento, vamos nos atentar principalmente à 

questão da formação de professores no manifesto.  

O Manifesto dos Pioneiros foi um documento político, e, trazia à luz 

problemas relacionados à formação docente. Defendia a necessidade de um novo 

educador para atuar no modelo de educação sugerido pela Escola Nova. O 

documento propunha um plano amplo de reformas em todos os níveis. 

 

Aos que tomaram posição na vanguarda da campanha de renovação 
educacional, cabia o dever de formular, em documento público, as 
bases e diretrizes do movimento que souberam provocar, definindo, 
perante o público e o governo, a posição que conquistaram e vêm 
mantendo desde o início das hostilidades contra a escola tradicional. 
(MANIFESTO, 1932, p. 37)2. 
 
 

A formação de professores, de acordo com o Manifesto, deveria 

abrir os olhos do educador para que ele visualizasse todas as nuances do problema 

educacional e não somente parte dele. A questão pedagógica e a questão científica 

deveriam andar juntas para, assim, impulsionar o sistema educativo.  

 

A situação atual, criada pela sucessão periódica de reformas parciais 
e freqüentemente arbitrárias, lançadas sem solidez econômica e sem 
uma visão global do problema, em todos os seus aspectos, nos deixa 
antes a impressão desoladora de construções isoladas, algumas já 
em ruína, outras abandonadas em seus alicerces, e as melhores, 
ainda não em termos de serem despojadas de seus andaimes. 
(MANIFESTO, 1932, p.33) 

 

A razão das inúmeras reformas educacionais no país se deu pela 

falta de incentivo econômico e também pela visão deturpada do problema 

educacional. Pois o governo preocupado em seguir os ventos modernizantes da 

educação como viabilizadora do progresso, não se preocupava com os reais 

                                                 
2
 Apesar de a edição utilizada ser uma compilação dos dois manifestos (1932 e 1959) de 2010, optamos por citar 

o manifesto com a data de publicação original.  
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problemas educacionais. 

No Manifesto dos Pioneiros encontramos uma elucidação sobre 

como a educação deveria ser, esta apenas por si só já deveria ser uma reforma 

social. Segundo o movimento, a escola transformaria a realidade do indivíduo e o 

mesmo percebe-se modificado e, assim, continua evoluindo de acordo com sua 

motivação extrínseca e intrínseca. 

Sobre os fundamentos filosóficos e sociais da educação, o texto 

inicia destacando as Finalidades da educação. A educação proposta pelos 

renovadores sugere uma educação mais humana onde o privilégio social e 

econômico não interferissem nas oportunidades de cada pessoa.  “A Educação 

Nova assume sua verdadeira feição social, formando “a hierarquia democrática” pela 

“hierarquia das capacidades”, construída a partir de todos os grupos sociais”. 

(SAVIANI, 2007).  

Na visão de escola pública presente no manifesto, todos deveriam 

ter a mesma gama de oportunidades educacionais, uma visão elitista e ultrapassada 

de educação não prioriza o trabalho do homem e sim apenas de parte da população. 

A escola deve estar voltada á sociedade, á todas as classes sem distinção alguma, 

para a educação alimentar um vínculo com todo âmbito social. 

A respeito dos Valores mutáveis e valores permanentes descrito 

no Manifesto (1932), a questão do trabalho não deve ser desconsiderada tendo em 

vista que o movimento da Escola Nova está inserido no contexto de industrialização 

e urbanização. 

É certo que é preciso fazer homens, antes de fazer instrumentos de 
produção. Mas, o trabalho que foi sempre a maior escola de 
formação da personalidade moral, não é apenas o método que 
realiza o acréscimo da produção social, é o único método susceptível 
de fazer homens cultivados e úteis sob todos os aspectos. 
(MANIFESTO, 1932, p.41). 

 

O tópico O Estado em face da Educação, ressalta a importância da 

educação como responsabilidade do Estado. Essa questão, embora já abordada em 

outras reformas anteriores, deveria ser levada em consideração porque no Manifesto 

(1932) havia a defesa do diálogo entre o Estado e a equipe de apoio das escolas 

(formada pelos pais e professores), a fim de restabelecer uma relação de confiança. 

Neste mesmo tópico fica evidente a questão da escola única, para 

todos e independente da condição financeira dos cidadãos. Os alunos que tivessem 
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melhores condições econômicas poderiam freqüentar escolas particulares e pagas, 

mas fica explícita a compreensão da escola como dever do Estado, bem como a 

articulação de uma educação comum, igual para todos os cidadãos. 

Os renovadores defendiam também uma escola laica, gratuita, e 

obrigatória. A luta por uma escola laica teve seu início com a Reforma Pombalina, 

momento no qual a Igreja Católica enfraqueceu sua participação na educação oficial. 

Uma escola laica, segundo o manifesto, deveria ser livre de qualquer julgamento ou 

interferência religiosa, além de respeitar a particularidade dos envolvidos no 

processo educacional. A escola gratuita era exigida para aniquilar a antiga escola 

para poucos, e trazer uma nova realidade onde a educação deveria ser para todos. 

Ainda segundo o documento, para defender algumas crianças e adolescentes da 

ignorância dos pais ou cuidadores, o ensino deveria ser obrigatório até os 18 anos. 

Para tanto, seria necessária a intervenção do Estado com a criação de novas 

escolas para receber essas crianças. A co-educação também é uma defesa dos 

escolanovistas, e argumentavam que ela era importante em uma democracia para a 

aceitação de uma educação igualitária. Assim, alunos de ambos os sexos poderiam 

estudar juntos. 

No tópico A função educacional o documento enfoca a concepção 

de uma escola única para todos a fim de promover o desenvolvimento do ser 

humano. Isso desencadearia a aprendizagem de acordo com o grau e a fase do 

educando. As escolas que visavam se promover em cima de situações econômicas 

avantajadas de cada aluno também deveriam ser extintas. Os professores teriam 

acesso à universidade e seriam remunerados de acordo com seu grau de instrução, 

valorizando assim o trabalho docente.  

Para que a autonomia econômica das escolas fosse plena, o 

documento defendia a necessidade da criação de um fundo especial ou escolar. 

 

À União, na capital, e aos estados, nos seus respectivos territórios, é 
que deve competir a educação em todos os graus, dentro dos 
princípios gerais fixados na nova constituição, que deve conter, com 
a definição de atribuições e deveres, os fundamentos da educação 
nacional. Ao governo central, pelo Ministério da Educação, caberá 
vigiar sobre a obediência a esses princípios, fazendo executar as 
orientações e os rumos gerais da função educacional, estabelecidos 
na carta constitucional e em leis ordinárias, socorrendo onde haja 
deficiência de meios, facilitando o intercâmbio pedagógico e cultural 
dos Estados e intensificando por todas as formas as suas relações 
espirituais. (MANIFESTO, 1932, p.48). 
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O MES deveria inspecionar este “fundo especial” para confirmar que 

todas as medidas estavam sendo tomadas. A organização da educação brasileira 

deveria ser coordenada em toda a República de acordo com um plano comum para 

todos os estados. O documento propõe um plano educacional para todo o país, 

porém cada estado teria a liberdade de executá-lo, e ao MEC caberia a fiscalização. 

No item Plano de Reconstrução Educacional, o manifesto 

defendia que a educação deveria seguir unificada, desta vez dentro de seus próprios 

graus, ou seja, seria necessária uma articulação entre o ensino primário, secundário, 

profissional e superior.  

No plano de reconstrução educacional, de que se esboçam aqui 
apenas as suas grandes linhas gerais, procuramos, antes de tudo, 
corrigir o erro capital que apresenta o atual sistema (se é que se 
pode chamar sistema), caracterizado pela falta de continuidade e 
articulação do ensino, em seus diversos graus, como se não fossem 
etapas de um mesmo processo, e cada um dos quais deve ter o seu 
"fim particular", próprio, dentro da "unidade do fim geral da 
educação" e dos princípios e métodos comuns a todos os graus e 
instituições educativas. (MANIFESTO, 1932, p. 51). 

 

A estrutura sugerida pelo manifesto trata que o ensino infantil 

aconteça entre as idades de 4 a 6 anos, a escola primária entre a idade de 7 a 12 

anos, a escola secundária dos 12 aos 18 anos e já o ensino superior. A indicação da 

importância da pesquisa nas universidades é espalhada para combater o 

autodidatismo. Ficaria a cargo da universidade a seleção dos mais capazes biológica 

e funcionalmente para que, assim, a sociedade tivesse condições de elucidar os 

problemas sociais vindouros. Sobre o ensino superior o documento afirma que: 

 

A educação superior ou universitária, a partir dos 18 anos, 
inteiramente gratuita como as demais, deve tender, de fato, não 
somente à formação profissional e técnica, no seu máximo 
desenvolvimento, como à formação de pesquisadores, em todos os 
ramos de conhecimentos humanos. Ela deve ser organizada de 
maneira que possa desempenhar a tríplice função que lhe cabe de 
elaboradora ou criadora de ciência (investigação), docente ou 
transmissora de conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora ou 
popularizadora, pelas instituições de extensão universitária, das 
ciências e das artes. 
No entanto, com ser a pesquisa, na expressão de Coulter, o "sistema 
nervoso da Universidade", que estimula e domina qualquer outra 
função; com ser esse espírito de profundidade e universalidade, que 
imprime à educação superior um caráter universitário, pondo-a em 
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condições de contribuir para o aperfeiçoamento constante do saber 
humano, a nossa educação superior nunca ultrapassou os limites e 
as ambições de formação profissional [...]. (MANIFESTO, 1932, p. 
55). 

 

Podemos perceber uma das lutas do movimento: a pesquisa 

acadêmica como produção de conhecimento científico. Dessa forma, o Brasil sairia 

da condição de importador de tecnologia e exportador de matéria-prima. Para o 

desenvolvimento sócio-econômico seguindo parâmetros do desenvolvimento 

industrial, era necessário que houvesse o aporte de intelectuais nacionais.  

 A estruturação de universidades como meio de formação de 

profissionais e pesquisadores deveria ser totalmente gratuita, para que dela saíssem 

formados indivíduos capazes de colaborar com a ciência, buscando respostas para 

perguntas ainda não respondidas. E também da universidade deveriam sair 

formados professores a fim de transmitir conhecimentos e dialogar sobre eles. Por 

fim, mas não menos importante, formaria o cidadão que iria trabalhar com a 

extensão universitária, indo a campo para realizar suas pesquisas e divulgar seu 

conhecimento. Essa ação colaboraria com a formação de especialistas sobre 

determinados assuntos combatendo a educação que antes era disseminada 

(tradicional) que visava uma formação superficial e deficiente. Percebemos que a 

defesa caminha no sentido de uma formação universitária voltada para a prática. 

Dessa forma o Manifesto procura inserir no contexto universitário a 

responsabilidade visando o sentido de universalidade, para que as pessoas em 

formação busquem o conhecimento para aplicá-lo na realidade da sociedade, o 

saber não pode ficar isolado e sim disseminado na realidade em que a população se 

encontra. (CUNHA, 2012) 

O tópico que se intitula A unidade de formação de professores e a 

unidades de espírito possibilita verificarmos a visão do Manifesto dos Pioneiros no 

que diz respeito à formação de professores. No Manifesto é realizada uma crítica à 

formação inicial dos professores. Na visão do documento há a rejeição da formação 

superficial que o professorado de todos os graus recebia.  

 

A maior parte dele, entre nós, é recrutada em todas as carreiras, sem 
qualquer preparação profissional, como os professores do ensino 
secundário e os do ensino superior (engenharia, medicina, direito, 
etc.), entre os profissionais dessas carreiras, que receberam, uns e 
outros, do secundário a sua educação geral. O magistério primário, 
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preparado em escolas especiais (escolas normais), de caráter mais 
propedêutico, e, as vezes misto, com seus cursos geral e de 
especialização profissional, não recebe, por via de regra, nesses 
estabelecimentos, de nível secundário, nem uma sólida preparação 
pedagógica, nem a educação geral em que ela deve basear-se[...] 
(MANIFESTO, 1932, p.59 ). 

 

Destaca-se que pela primeira vez a formação do educador é 

colocada em pauta. Uma formação que deve ser diferenciada, abordando não 

apenas disciplinas conteudistas, mas também de cunho pedagógico e psicológico, 

considerando a efervescência do contexto social e político da época, que clamava 

uma nova educação nacional. (MACHADO; TERUYA, 2008). 

O manifesto critica que os conhecimentos mínimos fornecidos para 

aqueles que viriam a se tornar professores era apenas um ensinamento introdutório 

e superficial, abarcando várias disciplinas e não se aprofundando em nenhuma.  

A formação de professores defendida no Manifesto (1932) está 

pautada na questão de que os adultos responsáveis pela formação dos jovens 

devem ter a sua formação intelectual e cultural avançada e trabalhada para assim 

melhor ensinar. 

 

A formação universitária dos professores não é somente uma 
necessidade da função educativa, mas o único meio de, elevando-
lhes em verticalidade a cultura, e abrindo-lhes a vida sobre todos os 
horizontes, estabelecer, entre todos, para a realização da obra 
educacional, uma compreensão recíproca, uma vida sentimental 
comum e um vigoroso espírito comum nas aspirações e nos ideais. 
(MANIFESTO, 1932, p.59). 

 

Para um melhor preparo dos professores seria necessário que todos 

ingressassem no ensino superior e, como reconhecimento de seu esforço, seus 

salários aumentariam. 

 
Nós não temos o feiticismo mas o princípio da unidade, que 
reconhecemos não ser possível senão quando se criou esse 
"espírito", esse "ideal comum", pela unificação, para todos os graus 
do ensino, da formação do magistério, que elevaria o valor dos 
estudos, em todos os graus, imprimiria mais lógica e harmonia às 
instituições, e corrigiria, tanto quanto humanamente possível, as 
injustiças da situação atual. Os professores de ensino primário e 
secundário, assim formados, em escolas ou cursos universitários, 
sobre a base de uma educação geral comum, dada em 
estabelecimentos de educação secundária, não fariam senão um só 
corpo com os do ensino superior, preparando a fusão sincera e 
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cordial de todas as forças vivas do magistério. Entre os diversos 
graus do ensino, que guardariam a sua função específica, se 
estabeleceriam contatos estreitos que permitiriam as passagens de 
um ao outro nos momentos precisos, descobrindo a superioridade 
em gérmen, pondo-as em destaque e assegurando, de um ponto a 
outro dos estudos, a unidade do espírito sobre a base da unidade de 
formação dos professores. (MANIFESTO, 1932, p.60). 

 

Com uma base geral e única para a formação de professores no 

Brasil, esta instituição se fortaleceria. E a troca de experiências e de estudos 

aprimoraria a condição intelectual e social dos professores envolvidos neste 

processo. 

O tópico que nos fala sobre O papel da escola na vida e sua 

função social destaca que a escola é uns dos lugares onde as pessoas interagem 

entre si. Assim, ela deve se ater à sua responsabilidade na socialização com as 

demais instituições não-escolares. É importante para o melhor desempenho da 

escola que suas ações sejam disseminadas e discutidas em outros ambientes. A 

educação deve ser difundida na família para que a comunidade sinta-se inserida no 

ambiente educacional e fique à vontade para questionar e ofertar ajuda em algumas 

das várias insuficiências que permeiam este ambiente. 

 

Cada escola, seja qual for o seu grau, dos jardins às universidades, 
deve, pois, reunir em torno de si as famílias dos alunos, estimulando 
e aproveitando as iniciativas dos pais em favor da educação; 
constituindo sociedades de ex-alunos que mantenham relação 
constante com as escolas; utilizando, em seu proveito, os valiosos e 
múltiplos elementos materiais e espirituais da coletividade e 
despertando e desenvolvendo o poder de iniciativa e o espírito de 
cooperação social entre os pais, os professores, a imprensa e todas 
as demais instituições diretamente interessadas na obra da 
educação. (MANIFESTO, 1932, p.62). 

 

Para finalizar o manifesto, o tópico A democracia – um programa 

de longos deveres demonstrou que os signatários estavam cientes das dificuldades 

que poderiam ser encontradas no caminho para a transição de uma educação 

tradicional para uma nova visão de educação.  

 

É preciso, certamente, tempo para que as camadas mais profundas 
do magistério e da sociedade em geral sejam tocadas pelas 
doutrinas novas e seja esse contato bastante penetrante e fecundo 
para lhe modificar os pontos de vista e as atitudes em face do 
problema educacional, e para nos permitir as conquistas em globo ou 
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por partes de todas as grandes aspirações que constituem a 
substância de uma nova política de educação. (MANIFESTO, 1932, 
p.63). 

 

Salientou-se que a educação é um dever do Estado para com os 

seus cidadãos, pois eles seriam os responsáveis por perpetuar os feitos dos 

governantes em prol da sociedade pelos anos subseqüentes. 

 Reitera-se que somente em 1931 os escolanovistas entraram em 

conflito com os católicos, e antes disso participavam lado a lado na ABE. No início 

de 1932 com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova os 

educadores católicos que até então participavam ativamente da ABE, retiraram-se e 

fundaram em 1933 a Confederação Católica Brasileira de Educação. (SAVIANI, 

2007). 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi o primeiro 

documento oficial que propunha a renovação sistema educacional em todos os 

níveis. As reformas antes realizadas e as discussões acerca da educação até então 

nunca haviam organizado reformas considerando todo o sistema educacional. Dado 

isso é notável a importância do Manifesto. 

Os adeptos do sistema escolanovista buscaram inspiração na teoria 

Deweyana, porém também trouxeram em seu documento idéias outrora vistas nas 

reformas já trabalhadas. Como exemplo a Reforma Pombalina que buscou 

desvincular a educação da igreja católica, o documento também pregava uma escola 

laica sem princípios religiosos. O Manifesto também declarava a responsabilidade da 

educação nacional ao Estado e esta ação já vinha sendo trabalhada  desde 1772 

com a criação da Mesa Censória, que buscava examinar livros que seriam utilizados 

na escola e também demonstrou a necessidade da criação de um subsídio literário 

que proveria o ensino primário e secundário. 

Percebemos que quando os intelectuais regidos pelo ideário da 

Escola Nova se auto-intitulam de Pioneiros da Educação Nova, conota-se uma visão 

de primícia, remetendo-os a uma questão de inovação. Trazendo a alusão de que 

suas discussões foram inéditas. 

 Ressaltamos que foram de grande valia as contribuições do 

Manifesto da Escola Nova para a educação do Brasil. A defesa de que a formação 

de professores deve acontecer nas Universidades com matérias específicas e apoio 

didático-pedagógico, pode ser vista atualmente no curso de pedagogia. Na visão do 

Manifesto a escola não deveria estar voltada para apenas parte da sociedade, e sim 

a todas as classes sociais. Atualmente no Brasil não só a educação fundamental e 

média são públicas, como também as Universidades. Uma formação com ênfase na 

prática também é vista no ensino superior, quando muitas vezes na formação de 

professores a questão científico-teórica é desconsiderada. Porém, a prática na 

graduação permite que o aluno manipule os conceitos aprendidos na teoria. Assim, 

deve haver a junção entre a teoria e a prática. Teoria entendida como a reflexão 

crítica das ações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

 No Manifesto é evidenciada uma visão de que a escola alavancaria 

a situação econômica dos indivíduos envolvidos em seu contexto. Dessa forma as 
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pessoas não buscavam instrução primeiramente para seu crescimento intelectual, e 

sim buscavam benefícios financeiros. Uma das críticas realizadas aos 

escolanovistas foi de que o interesse dos próprios, também seria o status de 

renovadores da educação junto ao governo do país. 

Segundo Monarcha (1989) as ideias da Escola Nova sintetizam 

princípios contra-revolução, e buscam contribuir com o Estado de forma que suas 

indicações para a educação brasileira ajudem a disfarçar a constante luta de classes 

instaurada na sociedade. 

A Escola Nova se opunha à Escola Tradicional pela forma como esta 

sistematizava os conteúdos, priorizando a cientificidade e centralizando a autoridade 

do conhecimento na figura do professor. Ele seria o ser ativo, mantenedor do 

conhecimento. Os alunos eram vistos como seres passivos que deveriam receber o 

conteúdo “dominado” pelo mestre. A Escola Nova buscava a oportunidade de 

trabalhar com alunos considerando suas especificidades e selecionando suas 

habilidades buscando integrá-los à sociedade.  

Na formação de professores a visão pragmática, ou seja, uma 

formação voltada para a prática, da Escola Nova pode atrapalhar a função dos 

futuros professores, pois a teoria e a prática devem andar juntas, pois o que se 

aplicará em sala de aula sem o embasamento teórico para a disseminação dos 

saberes? 

A formulação deste trabalho me proporcionou como aluna a visão de 

que a formação de professores não é um assunto novo. As preocupações com os 

conteúdos que devem ser ministrados nas escolas e a forma que devem ser 

apresentados aos alunos, sobre a formação que professores deveriam apresentar e 

de que forma esta formação poderia ser organizada, são questões que estiveram em 

pauta desde a chegada dos jesuítas, que foram os primeiros professores no Brasil.  

Com o desenvolvimento industrial no Brasil percebemos uma difusão 

de um discurso centrado na educação. Esse discurso se pautava na ideia de que 

quanto mais instruídos fossem os homens, mais haveria melhorias individuais e 

sociais. As melhorias viriam do avanço tecnológico decorrente da educação. 

Ao concluir este trabalho percebemos um crescimento como pessoa, 

pois pudemos visualizar a importância de ler diversos autores e atentarmos ao 

tratamento que cada autor deu a determinada informação.  
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