A RECONSTRUÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL : Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova (1932)

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e
gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a
primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do sistema
cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as
forças econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o
desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa que são os fatores
fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. No entanto, se depois de 43
anos de regime republicano, se der um balanço ao estado atual da educação pública, no
Brasil, se verificará que, dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais,
que era indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os
nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram
ainda criar um sistema de organização escolar, à altura das necessidades modernas e
das necessidades do país. (...)
O Estado em face da educação
a) A educação, uma função essencialmente pública
Mas, do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente
para o Estado que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a educação, na
variedade de seus graus e manifestações, como uma função social e eminentemente
pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as instituições
sociais. A educação que é uma das funções de que a família se vem despojando em
proveito da sociedade política, rompeu os quadros do comunismo familial e dos grupos
específicos (instituições privadas), para se incorporar definitivamente entre as
funções essenciais e primordiais do Estado.
Esta restrição progressiva das
atribuições da família, ( que também deixou de ser "um centro de produção" para ser
apenas um "centro de consumo", em face da nova concorrência dos grupos
profissionais, nascidos precisamente em vista da proteção de interesses
especializados", ( fazendo-a perder constantemente em extensão, não lhe tirou a
"função específica", dentro do "foco interior", embora cada vez mais estreito, em que
ela se confinou. Ela é ainda o "quadro natural que sustenta socialmente o indivíduo,
como o meio moral em que se disciplinam as tendências, onde nascem, começam a
desenvolver-se e continuam a entreter-se as suas aspirações para o ideal". Por isto, o
Estado, longe de prescindir da família, deve assentar o trabalho da educação no apoio
que ela dá à escola e na colaboração efetiva entre pais e professores, entre os quais,
nessa obra profundamente social, tem o dever de restabelecer a confiança e estreitar
as relações, associando e pondo a serviço da obra comum essas duas forças sociais – a

família e a escola, que operavam de todo indiferentes, se não em direções diversas e
às vezes opostas.

b) A questão da escola única

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação
integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar efetivo,
por um plano geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a escola acessível,
em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em
condições de inferioridade econômica para obter o máximo de desenvolvimento de
acordo com as suas aptidões vitais. Chega-se, por esta forma, ao princípio da escola
para todos, "escola comum ou única", que, tomado a rigor, só não ficará na contingência
de sofrer quaisquer restrições, em países em que as reformas pedagógicas estão
intimamente ligadas com a reconstrução fundamental das relações sociais. Em nosso
regime político, o Estado não poderá, decerto, impedir que, graças à organização de
escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais privilegiadas assegurem a seus
filhos uma educação de classe determinada; mas está no dever indeclinável de não
admitir, dentro do sistema escolar do Estado, quaisquer classes ou escolas, a que só
tenha acesso uma minoria, por um privilégio exclusivamente econômico. Afastada a
idéia do monopólio da educação pelo Estado num país, em que o Estado, pela sua
situação financeira não está ainda em condições de assumir a sua responsabilidade
exclusiva, e em que, portanto, se torna necessário estimular, sob sua vigilância, as
instituições privadas idôneas, a "escola única" se entenderá, entre nós, não como "uma
conscrição precoce", arrolando, da escola infantil à universidade, todos os brasileiros,
e submetendo-os durante o maior tempo possível a uma formação idêntica, para
ramificações posteriores em vista de destinos diversos, mas antes como a escola
oficial, única, em que todas as crianças, de 7 a 15, todas ao menos que, nessa idade,
sejam confiadas pelos pais à escola pública, tenham uma educação comum, igual para
todos.
c) A laicidade, gratuitidade, obrigatoriedade e co-educação
A laicidade, gratuitidade, obrigatoriedade e co-educação são outros tantos
princípios em que assenta a escola unificada e que decorrem tanto da subordinação à
finalidade biológica da educação de todos os fins particulares e parciais (de classes,
grupos ou crenças), como do reconhecimento do direito biológico que cada ser humano
tem à educação. A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e
disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando,
respeitando-lhe a integridade da personalidade em formação, à pressão perturbadora
da escola quando utilizada como instrumento de propaganda de seitas e doutrinas. A

gratuidade extensiva a todas as instituições oficiais de educação é um princípio
igualitário que torna a educação, em qualquer de seus graus, acessível não a uma
minoria, por um privilégio econômico, mas a todos os cidadãos que tenham vontade e
estejam em condições de recebe-la. Aliás o Estado não pode tornar o ensino
obrigatório, sem torná-lo gratuito. A obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda
não passou do papel, nem em relação ao ensino primário, e se deve estender
progressivamente até uma idade conciliável com o trabalho produtor, isto é, até aos 18
anos, é mais necessária ainda "na sociedade moderna em que industrialismo e o desejo
de exploração humana sacrificam e violentam a criança e o jovem", cuja educação é
freqüentemente impedida ou mutilada pela ignorância dos pais ou responsáveis e pelas
contingências econômicas. A escola unificada não permite ainda, entre alunos de um
outro sexo, outras separações que não sejam as que aconselham as suas aptidões
psicológicas e profissionais, estabelecendo em todas as instituições "a educação em
comum" ou co-educação, que, pondo-os no mesmo pé de igualdade e envolvendo todo o
processo educacional, torna mais econômica a organização da obra escolar e mais fácil
a sua graduação.
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