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   Com a instauração da Republica Nova em  1930 o Brasil tinha grandes expectativas por 

mudanças. Vários setores da sociedade se organizaram para debater os assuntos de seus 

interesses. Claro que a educação tinha papel relevante como base para o Brasil que se 

esperava formar a partir de então.   Porem apesar da ênfase dos grupos liberais em reformular 

o papel da educação, existia um grupo de conservadores  formados por católicos com base no 

ensino religioso. 

  Em 1932 foi apresentado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que 

reformularia o papel da educação através de uma escola única, acessível a todas as classes 

sociais de forma gratuita. A educação passaria a ser de reponsabilidade do estado e teria papel 

fundamental na formação educacional e social do cidadão sem interferência religiosa.  A escola 

teria de ser pratica e objetiva,  efetivando o ensinamento com o mundo. 

 Em 1937 com o inicio da era Vargas (Estado Novo), ocorreu nova reforma educacional 

porem de uma perspectiva elitista e o estado se absteve da responsabilidade educacional, 

causando retrocesso em relação ao processo que vinha sendo desenvolvido com base no 

manifesto. Somente no final do Estado Novo em 1945 com a redemocratização do país o 

pensamento liberal votou a ser influente. 

  Com o golpe militar de 1964, novas mudanças ocorreram porem sem nenhuma 

mudança importante e novamente a educação permaneceu na inercia. Como na era Vargas a 

educação se voltou para a formação de cursos profissionalizantes, porem sem grandes 

resultados. 

 Após o fim do regime militar surgiram vários programas pedagógicos que se revezavam 

de acordo com a mudança de governo. Isso acarretava descrença por parte do corpo docente. 

O índice de evasão e repetência continuava alarmante.  

 Para os escolanovistas era preciso mudar naquele tempo ou os fracassos se 

propagariam posteriormente. Medidas imediatistas em curto prazo não fariam mais sentido, 

era necessário pensar adiante. 

  Concluímos sobre a importância do manifesto dos pioneiros em disseminar a educação 

no país indiferente à classe ou ideologia social. Entre as muitas vertentes possíveis o 

pensamento liberal idealizava uma escola vanguardista que possibilitasse a inclusão social das 

classes desfavorecidas sem a descriminação e os preconceitos dos conservadores elitistas.  

 Podemos considerar que esse movimento se estende até os dias de hoje, pois as 

mudanças nunca definem uma pedagogia definitiva, condizente com a inclusão do estudante 

em um meio social distinto de seu cotidiano. A realidade da classe social que frequenta a 

escola publica é bastante distante da que frequenta as universidades Federais no Brasil. Isso 

fora as adaptações que sempre serão necessárias para se adequar aos novos desafios que 

surgem no decorrer da evolução social. 


