
ATUALIDADE DO MANIFESTO DOS 

PIONEIROS  
INTRODUÇÃO 

Com 86 anos de publicação de um manifesto organizado por 26 educadores que teve como titulo A Reconstrução Educacional 

do Brasil. Esse manifesto tinha como objetivo servir os interesses do individuo e não o interesse de classes, e também mostrar a 

escola como um espaço de vinculação no meio social.  

CONCLUSÃO 

Uma escola totalmente publica que fosse essencialmente 

gratuita, mista, laica e obrigatória, onde seria oferecida uma 

educação comum a todos e a mesma oportunidade de 

aprendizado e oportunidade social, deixando para traz os 

privilégios de gêneros e classes sociais. Esses eram os 

objetivos do Manifesto dos Pioneiros da Nova Educação de 

1932. 

Observando podemos verificar que ainda existem objetivos 

que não foram alcançados depois de 86 anos da 

publicação deste manifesto. Percebe-se infelizmente que a 

atualidade desse documento ainda é gritante e a 

desigualdade esta cada vez mais latente em nosso País. 

 

 

 

 

 

 

Figura1:http://portal.inep.gov.br/documents/186968/489316/O+Ma

nifesto+Educador+Os+Pioneiros+80+Anos+Depois/588cfd88-

e167-4d02-b810-cbafa1dce05d?version=1.2 
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Com os fatos apresentados, concluímos que devido as 

transformações que ocorreram na sociedade durante aquele 

período, a Educação necessitava de mudanças.  Por esse 

motivo, surgiu o Manifesto dos Pioneiros que representou a 

busca por uma Educação publica gratuita, de qualidade e 

obrigatória.  

O Manifesto significou um marco na renovação educacional do 

Brasil, com o objetivo de alcançar a Modernidade por meio da 

Educação.  

No entanto, podemos verificar que muitas das reivindicações 

que fizeram não saíram do papel e isso comprova que a 

Educação ainda tem um longo caminho a percorrer. 

Apesar de ele inaugurar uma serie de discussões sobre a 

educação, muitos fatos que ele busca desenvolver ainda está 

estagnado ou no inicio. 

Os principais fatos abordados pelo manifesto como escola 

laica, gratuita e obrigatória foram objetivos que constam em 

nossa politica publica, mas a precariedade como são 

executadas faz com que as divisão de classes e o privilegio de 

minorias se tornam cada vez mais distante do ideal pensado 

pelos 26 educadores. 
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