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RESUMO 

A referida comunicação apresentará como seu objeto de estudo os Manifestos dos Pioneiros da Educação 
Nova (1932) e dos Educadores (1959) submetidos a uma tentativa de análise e leitura imanente. 
Abordaremos conceitos e concepções presentes nos dois manifestos, e as categorias educação, 
escolarização presentes nos dois manifestos, assim como a importância que ambos manifestos dão ao 
trabalho e à escola. Sendo essa comunicação resultado das primeiras análises realizada pelo projeto 
“Educar e formar na Perspectiva da Ontologia do Ser Social: Elementos teórico-metodológicos para as 
dimensões da formação humana”, projeto esse desenvolvido no ambiente de estudos do Grupo de 
Estudos e Pesquisa Marx Trabalho e Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A escolha dos manifestos da 
Educação Nova (1932) e dos Educadores (1959) se dá em face da relevância que os mesmos apresentam, e 
principalmente pelas contribuições robustas que dão a educação, como o desenvolvimento de conceitos 
que a pesquisa já mencionada anteriormente se debruça a analisar de modo imanente, para compreender 
o a gênese e o Telos social do objeto. Nesse trabalho será abordado o que os Pioneiros da Educação 
compreendem como sendo essa “nova” escola, como se daria essa mudança no sistema escolar de ensino. 
E também abordar a centralidade com o qual os Pioneiros da Educação Nova dão para a categoria 
Trabalho, que para os Pioneiros o Trabalho é a melhor forma de ensinar e que é o modo pelo qual os seres 
humanos se tornam “úteis”, sobre todos os aspectos. Desenvolveremos a concepção dos pioneiros sobre 
o que eles chamam de “Escola para Todos” e também como eles entendem qual é o papel que o Estado 
deve cumprir frente à Educação. No Manifesto dos Educadores (1959) será analisado como a educação é 
entendida como algo transformador, e como novamente nessa obra se expressa à importância do 
Trabalho como sendo base de nossas conquistas materiais. O resultado dessa comunicação é o resultado 
de uma tentativa de analisar os Manifestos sob a luz de uma análise que respeitasse o real sentido daquilo 
que foi escrito pelos autores, e buscar a gênese de seu pensamento. 
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RESUMO 

A referida comunicação apresentará como seu objeto de estudo os Manifestos dos Pioneiros 
da Educação Nova (1932) e dos Educadores (1959) submetidos a uma tentativa de análise e 
leitura imanente. Abordaremos conceitos e concepções presentes nos dois manifestos, e as 
categorias educação, escolarização presentes nos dois manifestos, assim como a importância 
que ambos manifestos dão ao trabalho e à escola. Sendo essa comunicação resultado das 
primeiras análises realizada pelo projeto “Educar e formar na Perspectiva da Ontologia do Ser 
Social: Elementos teórico-metodológicos para as dimensões da formação humana”, projeto 
esse desenvolvido no ambiente de estudos do Grupo de Estudos e Pesquisa Marx Trabalho e 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e financiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A escolha dos manifestos da Educação Nova 
(1932) e dos Educadores (1959) se dá em face da relevância que os mesmos apresentam, e 
principalmente pelas contribuições robustas que dão a educação, como o desenvolvimento de 
conceitos que a pesquisa já mencionada anteriormente se debruça a analisar de modo 
imanente, para compreender o a gênese e o Telos social do objeto. Nesse trabalho será 
abordado o que os Pioneiros da Educação compreendem como sendo essa “nova” escola, 
como se daria essa mudança no sistema escolar de ensino. E também abordar a centralidade 
com o qual os Pioneiros da Educação Nova dão para a categoria Trabalho, que para os 
Pioneiros o Trabalho é a melhor forma de ensinar e que é o modo pelo qual os seres humanos 
se tornam “úteis”, sobre todos os aspectos. Desenvolveremos a concepção dos pioneiros sobre 
o que eles chamam de “Escola para Todos” e também como eles entendem qual é o papel que 
o Estado deve cumprir frente à Educação. No Manifesto dos Educadores (1959) será 
analisado como a educação é entendida como algo transformador, e como novamente nessa 
obra se expressa à importância do Trabalho como sendo base de nossas conquistas materiais. 
O resultado dessa comunicação é o resultado de uma tentativa de analisar os Manifestos sob a 
luz de uma análise que respeitasse o real sentido daquilo que foi escrito pelos autores, e 
buscar a gênese de seu pensamento. 
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INTRODUÇÃO 

Essa comunicação que será apresentada é resultado de uma das leituras e análise imanente dos 

textos da “Coleção Educadores” do MEC, que faz parte do projeto “educar e formar na 

perspectiva da ontologia do ser social:elementos teórico-metodológicos para dimensões da 

formação humana”, onde procuramos Identificar e situar nas teorias desenvolvidas pelos 

pensadores focalizados pela Coleção, nos Manifestos de 1932 e 1959, bem como na produção 

teórica dos programas de pós-graduação o tratamento dado às categorias formação, educação, 

ensino, escolarização e aprendizagem. 

A escolha dos Manifestos Dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e dos Educadores (1959) 

se dá face de considera-lo um importe documento e também uma importante contribuição 

para a educação. Pretendemos com a leitura e análise imanente submeter esses dois 

manifestos a esse processo de analise imanente objetivando determinar a gênese e o Telos 

social do objeto. 

O procedimento e os recursos metodológicos da analise imanente buscam ordenar e explicar 

os nódulos fundamentais dos principais complexos problemáticos relacionados com a questão 

em foco, busca a virtude, a força interna do objeto a ser analisado. E nos levará a determinar 

efetivamente os níveis e as conexões do objeto, de modo a reconfigurar intelectualmente suas 

regularidades, seu arranjo, suas propriedade internas. 

 

MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA (1932) 

O manifesto foi desenvolvido no período republicano, onde a educação era tratada 

administrativamente,foi nesse processo que importantes intelectuais se uniram para a 

confecção dessa manifesto,são alguns deles: Anísio Teixeira,Fernando de Azevedo dentre 

outros importantes pensadores que contribuíram para a idealização e confecção do manifesto.3 

A Educação para os Pioneiros 

Sobre a função da Educação, para os reformistas que propunham uma grande reforma na 

educação, uma reforma estrutural, como era o caso dos escolanovista, era uma categoria que 

variava sempre dependendo, do que o autor chama de uma “concepção de vida”, no qual se 
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reflete o tempo, a filosofia predominante, ou seja, as estruturas da sociedade determinavam 

qual seria a finalidade da educação. A educação está sempre amarrada segundo o manifesto a 

uma concepção filosófica de seu tempo, e que dá a educação a finalidade que lhe convém. 

Assim os escolanovistas propunham que a “Educação Nova” poderia romper com essa lógica, 

onde as finalidades da educação estariam subordinadas sempre ao tempo e a concepção 

filosófica de cada sociedade. 

Nessa nova doutrina seriam desprezados os interesses de classes e toda a concepção de 

educação da velha estrutura, a tradicional. Seria o movimento onde a educação deixaria de ser 

um privilégio construído a partir das condições econômicas e sociais do educando e passaria 

então, segundo o manifesto,a assumir um “caráter biológico” onde o individuo teria o direito a 

se educar até onde suas capacidades o permitirem, a chamada “hierarquia das capacidades”. 

Sobre a educação nova e sua função social, o manifesto pontua que: 

 “A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das 
classes, assume, com uma feição mais humana, sua verdadeira função 

social, preparando-se para formar “a hierarquia democrática” 
pela “hierarquia das capacidades”, recrutadas em todos os grupos 
sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela 
tem, por objeto, organizar e desenvolver os meios de ação durável, 

com o fim de “dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser 
humano em cada uma das etapas de seu crescimento”, de acordo 

com uma certa concepção do mundo.”  
(Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores 1959.  

Fernando de Azevedo... [et al.]. – Recife:Fundação Joaquim Nabuco,  
Editora Massangana, 2010.Página 40) 

 

A Educação Nova é também uma reação contra as tendências passivas, intelectualistas da 

escola tradicional. O que distinguirá a educação nova da educação tradicional é a 

predominância e apreço pelos trabalhos manuais e corporais, além é claro de toda a sua 

concepção e função da educação onde será desenvolvida durante todo o manifesto. 

A escola socializada e a centralidade do Trabalho na concepção dos Pioneiros 

O manifesto pontua que a escola tradicional, onde serve aos interesses burgueses, mantinha os 

indivíduos isolados, e distantes da realidade social. O manifesto considera o Trabalho como a 

melhor ferramenta e a melhor forma de se estudar a realidade em sua totalidade, e a melhor 



maneira de estudar o trabalho em si mesmo, como fundamento da sociedade humana4 para 

assim criar segundo o manifesto o espírito de disciplina, solidariedade e cooperação entre os 

homens. 

O manifesto compreende que o trabalho sempre foi a maior escolada onde se forma a 

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 sobre todos os aspectos5. 

 

A Escola e papel do Estado face à Educação  

Considera essencialmente pública a função da educação. Aponta que o Estado deve estar 

junto com a família, porque entende que ela é um ponto de apoio onde o estado deve estreitar 

as relações e restabelecer a confiança da família na escola, pois compreende que a família e a 

escola são importes forças sociais, e não deveriam ser indiferentes um dos outros, pelo 

contrário deveriam operar em conjunto, diferentemente do modelo tradicional, combatido 

pelo manifesto. 

Essa doutrina não acredita no monopólio da educação pelo estado, pois o estado,segundo o 

manifesto,ainda não teria como arcar exclusivamente com a educação por questões 

financeiras, mas deve ter vigilância para com as instituições privadas.Ainda sobre a escola 

privada,pontua que as classes dominantes a fim de assegurarem a seus filhos uma educação 

determinada para a classe que pertencem,o estado não poderá por decreto intervir.Mas na 

educação pública o estado tem o dever de não permitir dentro do sistema escolar público,que 

haja uma minoria,somente por um critério econômico. 

A Escola para Todos 

Compreendendo o direito, segundo o manifesto, biológico de cada individuo a uma educação 

integral, cabe ao estado garantir e criar meios para que isso de fato aconteça, e a torne 

acessível em todos os seus estágios (básico, secundário, técnico e superior). 

Assim a “Escola Para Todos” ou “Escola Única” deve ser entendida como escola oficial e 

única onde “todas as crianças, de 7 a 15,todos ao menos que nessa idade,sejam confiadas 
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pelos pais à escola pública,tenham uma educação comum,igual para todos”.6 E não ser 

entendida como uma educação idêntica.  

Entende também que a educação não deve ser vista como um elemento estranho e alheio a 

sociedade, e sim um órgão vivo e feliz. Pois sendo a educação uma instituição importante que 

é deve estar em conformidade com os interesses, o lugar onde vivem a criança a 

adolescência e a mocidade, de conformidade com os interesses e as alegrias profundas de 

sua natureza.7 

São elencados também os limites da educação escolar, há a compreensão de que a educação 

vai além dos muros da escola, e da necessidade de reorganizá-la, para que sejam vivas e 

aumentem seu raio de ação, seja na escola primária, secundária, técnica ou superior.  

A escola deve reunir em torno de si as famílias e alunos e dispor de todos os recursos como: 

imprensa, rádio, cinema... a fim de reunir e desenvolver ações em favor da educação. E 

também para desenvolver o espírito de coletividade, cooperação e irradiação de forças e 

atividades educativas. 

 

MANIFESTO DOS EDUCADORES (1959) 

 

Esse manifesto foi redigido por Fernando de Azevedo, e assinado por inúmeros intelectuais, 

educadores, sociólogos da época8. Onde considerava importante e oportuno verbalizar a dura 

realidade da educação em nosso país, isso em 1959. Faz referência ao Primeiro Manifesto 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932)”, onde os autores e signatários se veem 

novamente diante da necessidade de tornar esse debate sobre a educação algo público. Onde 

consideram que o novo documento tem uma concepção mais acertada sobre a realidade, 

menos doutrinária e mais positiva. O Manifesto de 1959, de certa maneira, dá continuidade ao 
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Manifesto de 1932, já com novos elementos históricos haja vista que foi produzido 20 anos 

após o primeiro. 

Nas discussões que se acirravam durante o processo de construção da Lei de diretrizes e Bases 

de 1946 2.222-B/57 que já se arrastava por longos períodos no congresso. A grande discussão 

que esta em cheque era sobre a concepção de escola pública e privada e a concepção 

equivocada da direita sobre liberdade.  

Esse manifesto em especial não se dedica em conceituar, propor novas formas e conteúdos 

para a Educação e a Escola, por exemplo, pois isso já foi realizado no manifesto de 1932, 

onde quem o redige é Fernando de Azevedo, o mesmo que redige esse referido manifesto. Ele 

apresenta peculiaridades que aconteceram durante o período embrutecido no qual se passava 

educação em nosso país, e o processo tumultuado de aprovação da LDB, que se estendeu 

durante uma década, com debates bem acirrados. Não pretendemos nos debruçar sobre esse 

fato histórico, não nesse momento. 

Como estamos dedicados a levantar e analisar as categorias que nos dispusemos a pesquisar 

no projeto, no qual essa comunicação científica faz parte. Iremos nos ater a pontos essenciais 

e que levanta alguma das categorias que pretendemos analisar. 

O Manifesto dos Educadores pontua que não há dúvidas quanto o caráter transformador da 

educação, e que:  
 

“A educação de todos os níveis deve, pois, como já se indicou em 
congressos internacionais, “tornar a mocidade consciente de que o 

trabalho é a fonte de todas as conquistas materiais e culturais de toda a sociedade 
humana; incutir-lhe o respeito e a estima para com o 

trabalho e o trabalhador e ensiná-la a utilizar de maneira ativa, para o 
bem estar do povo, as realizações da ciência e da técnica”, que, entre 

nós, começaram apenas a ser socialmente consideradas como de 
importância capital” Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores 

1959.Fernando de Azevedo... [et al.]. – Recife:Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 
2010.Pag.91 

 

Observamos a importância que é dada pelo manifesto ao Trabalho humano, entendendo que e 

é de fato fonte de nossas conquistas materiais. Mesmas ideias e concepções já expressas 

anteriormente no Manifesto de 1932. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 
Estando ciente da difícil tarefa de realizar uma leitura consciente e que respeita seu objeto de 

estudo, e busca definir o foco do mesmo, acredito poder indicar que a o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932) e dos Educadores (1959) apresentam elementos muito 

importantes para a nossa análise, pois tem seu marco bem definido quando se propõe a fazer 

uma reforma da educação no Brasil e propõem novas formas e conteúdos para a execução do 

mesmo. E com os levantamentos que foram dados a categorias que aparecem nessas duas 

obras, é pertinente indicar que a educação é vista para ambos manifestos como sendo agentes 

transformadores da realidade social, e que ela não deve estar a serviço apenas daqueles que 

dispõem de recursos para serem educados.  

Afirmam também que a “Escola Nova” proposta deve se afastar dos interesses burgueses e 

tradicionais, para estar a serviço da sociedade.  

Quanto ao papel que o Estado deve ter nesse processo,é o de garantia para que as reformar 

educacionais aconteçam,sendo elas, propostas em todos os níveis: básico, secundário, técnico 

e superior, mas não entende, pelo menos naquele período, ser possível o monopólio do estado 

frente à educação. 

 Os manifestos dão certa centralidade a categoria Trabalho, pois enxergam nela como sendo a 

melhor ferramenta “e a melhor maneira de estudar o trabalho em si mesmo, como 

fundamento da sociedade humana” 9.  

No que concerne ao papel da escola, propõem que a Escola Nova deve ser um espaço de 

apoio para irradiação das contribuições da comunidade para se desenvolver o que chamam de 

espírito da disciplina e da cooperação. 

Conferimos assim que o resultado do levantamento e análise dado nos manifestos, se 

apresenta satisfatória ao inferir assertivas honestas sobre o foco das categorias que tratamos 

aqui. 
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ANEXOS 

Nomes dos signatários que assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova(1932): 

Fernando de Azevedo 

Afrânio Peixoto 

A. De Sampaio Dória 

Anísio Spinola Teixeira 

M. Bergström Lourenço Filho 

Roquette-Pinto 

J. G. Frota Pessoa 

Julio de Mesquita Filho 

Raul Briquet 

Mário Casasanta C. Delgado de Carvalho 

A. Ferreira de Almeida Jr. 

J. P. Fontenelle Roldão Lopes de Barros 

Noemy M. da Silveira 

Hermes Lima 

Attílio Vivacqua 

Francisco Venâncio Filho 

Paulo Maranhão 

Cecília Meireles 

Edgar Sussekind de Mendonça 

Armanda Álvaro Alberto 

Garcia de Rezende 

Nóbrega da Cunha 

Paschoal Lemme 

Raul Gomes 

 

Nomes dos signatários que assinaram o Manifesto dos Educadores (1959):

1) Fernando de Azevedo 

2) Julio de Mesquita Filho 

3) Antônio Ferreira de Almeida 
Júnior 

4) Anísio Spínola Teixeira 

5) A. Carneiro Leão 

6) José Augusto B. de Medeiros 

7) Abgar Renault 

8) Raul Bittencourt 

9) Carlos Delgado de Carvalho 

10) Joaquim de Faria Góes Filho 

11) Arthur Moses 

12) Hermes Lima 

13) Armanda Álvaro Alberto 

14) Paulo Duarte 

15) Mário de Brito 

16) Sérgio Buarque de Holanda 

17) Nelson Werneck Sodré 

18) Milton da Silva Rodrigues 

19) Nóbrega da Cunha 

20) Florestan Fernandes 

21) Pedro Gouvêa Filho 

22) A. Menezes de Oliveira 

23) João Cruz Costa 

24) Afrânio Coutinho 

25) Paschoal Lemme 

26) José de Faria Góes Sobrinho 

27) Haiti Moussatché 

28) J. Leite Lopes 

29) Gabriel Fialho 

30) Jacques Danon 

31) Maria Laura Monsinho 

32) Maria Yedda Linhares 

33) Anne Danon 



34) Roberto Cardoso Oliveira 

35) Oracy Nogueira 

36) Luis de Castro Faria 

37) Amilcar Viana Martins 

38) Branca Fialho 

39) Euryalo Cannabrava 

40) Thales Mello de Carvalho 

41) Ophelia Boisson 

42) Francisco Montojos 

43) Joaquim Ribeiro Darci Ribeiro 

44) Egon Schaden 

45) Jaiyme Abreu 

46) Juracy Silveira 

47) Lídio Teixeira 

48) Eurípedes Simões de Paula 

49) Carlos Correia Mascaro 

50) Renato Jardim Moreira 

51) Azis Simão 

52) Maria Isaura Pereira de 

Queiroz 

53) Lúcia Marques Pinheiro 

54) Armando de Campos 

55) Laerte Ramos de Carvalho 

56) Maria José Garcia Wereb 

57) Fernando Henrique Cardoso 

58) Samuel Wereb 

59) Ruth Correia Leite Cardoso 

60) Carlos Lyra 

61) Joaquim Pimenta 

62) Alice Pimenta 

63) Maria lsolina Pinheiro 

64) Rui Galvão de Andrada 

Coelho 

65) Mário Barata 

66) Luís Eucídio Melo Filho 

67) Mário Travassos 

68) José Lacerda Araújo Feio 

69) Otacílio Cunha 

70) Víctor Staviarski 

71) Cesar Lattes 

72) José Alberto de Melo 

73) L. Laboriau 

74) Frota Pessoa 

75) Celso Kelly 

76) Alvaro Kilkerry 

77) Bayart Damaria Bolteaux 

78) Afonso Varzea 

79) Mário Casassanta 

80) Luis Palmeira 

81) Joel Martins 

82) Fritz Delauro 

83) Raul Rodrigues Gomes 

84) Mecenas Dourado 

85) Perseu Abramo 

86) lva Weisberg 

87) Linneu Camargo Schultzer 

88) Alvércio Moreira Alves 

89) Douglas Monteiro 

90) David Perez 

91) Moisés Brejon 

92) Paulo Leal Ferreira 

93) José de Almeida Barreto 

94) Paulo Roberto de Paula e Silva 

95) Afonso Saldanha 

96) Jorge Leal Ferreira 

97) Jorge Barata 

98) A. H. Zimermann 

99) Cesar Veiga 

100) Diógenes Rodrigues de 

Oliveira 

101) Mendonça Pinto 

102) Silvestre Ragusa 

103) Augusto Rodrigues 

104) Nelson Martins 

105) Dulce Kanitz 

106) Paulo Maranhão 

107) Neusa Worllo 

108) Álvaro Palmeiro 

109) Rubens Falcão 

110) Otávio Dias Carneiro 

111) Jaime Bittencourt 

112) Geraldo Bastos Silva 

113) Letelba Rodrigues de Brito 

114) Joaquina Daltro 

115) Honório Peçanha 

116) Helena Moreira Guimarães 

117) Ester Botelho Orêstes 

118) Mariana Alvim 

119) Aldo Muylaert 

120) Irene de Melo Carvalho 

121) Tasso Moura 

122) Cecília Meireles 

123) Maria Geni Ferreira da Silva 

124) Jorge Figueira Machado 

125) Paulo Campos 

126) Tarcisio Tupinambá 

127) Baltazar Xavier 

128) Teófilo Moisés 

129) Gastão Gouvêa 

130) Albino Peixoto 

131) Dalila Quitete 

132) Augusto de Lima Filho 

133) Miguel Reale 

134) Manoel de Carvalho 

135) Wilson Martins 

136) Milton Lourenço de Oliveira 

137) Roberto Danemann 

138) Silvia Bastos Tigre 

139) Wilson Cantoni 

140) Raul Sellis 

141) Silvia Maurer 

142) Gui de Holanda 

143) Adalberto Sena 

144) Antonio Candido de Melo e 

Souza 

145) Inezil Pena Marinho 

146) Maria Thetis 

147) Alberto Pizarro Jacobina 

148) Álvaro Vieira Pinto 

149) Modesto de Abreu 

150) Zenaide Cardoso Schultz 

151) Celita Barcelos Rosa 

152) lsmael França Campos 

153) Zilda Faria Machado 

154) Iracema França Campos 

155) Alfredina de Souto Sales 

Sommer 



156) Oto Carlos Bandeira Duarte 

Filho 

157) Valdemar Marques Pires 

158) Viriato da Costa Gomes 

159) Niel Aquino Casses 

160) Terezinha de Azeredo Fortes 

161) Hugo Regis dos Reis 

 


