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A Reforma Gustavo Capanema, instituída, por meio de Decreto-lei de nº 4.244 de 9 de abril de 1942,
propôs reformas no currículo do ensino secundário brasileiro. O governo de Getúlio Vargas, para
atingir ideários nacionalistas e patrióticos, utilizou a educação para impor normas e diretrizes
curriculares para atender os objetivos da política representada pelo Estado Novo. Foi neste cenário,
que a disciplina de História foi utilizada como instrumento de inculcação ideológica para
desenvolver nos alunos por meio de conteúdos uma mentalidade ligada aos valores pátrios. Portanto,
se pretende por meio deste estudo compreender a normatização da Reforma Capanema e a
institucionalização do currículo de História no ensino secundário do Atheneu Sergipense na primeira
década do século XX.
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A REFORMA GUSTAVO CAPANEMA E O CURRICULO DE HISTÓRIA NO ATHENEU
SERGIPENSE (1940-1943)

EIXO: EDUCAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

RESUMO

A Reforma Gustavo Capanema, instituída, por meio de Decreto-lei de nº 4.244 de 9 de abril de 1942,
propôs reformas no currículo do ensino secundário brasileiro. O governo de Getúlio Vargas, para
atingir ideários nacionalistas e patrióticos, utilizou a educação para impor normas e diretrizes
curriculares para atender os objetivos da política representada pelo Estado Novo. Foi neste cenário,
que a disciplina de História foi utilizada como instrumento de inculcação ideológica para
desenvolver nos alunos por meio de conteúdos uma mentalidade ligada aos valores pátrios. Portanto,
se pretende por meio deste estudo compreender a normatização da Reforma Capanema e a
institucionalização do currículo de História no ensino secundário do Atheneu Sergipense na primeira
década do século XX.

Palavras-chave: Atheneu Sergipense. Ensino Secundário. Disciplina de História. Getúlio Vargas.
Reforma Gustavo Capanema

ABSTRACT

The Gustavo Capanema Reform, instituted by Decree-Law No. 4.244 of April 9, 1942, proposed
reforms of the Brazilian secondary education curriculum. The government of Getúlio Vargas, to
achieve nationalist and patriotic ideas, used education to impose curricular norms and guidelines to
meet the objectives of the politics represented by the Estado Novo. It was in this scenario that the
discipline of History was used as an instrument of ideological inculcation to develop in the students
through content a mentality linked to the homeland values. Therefore, the aim of this study is to
understand the standardization of the Capanema Reform and the institutionalization of the history
curriculum in the Atheneu Sergipense secondary education in the first decade of the twentieth
century.

Keywords: Atheneu Sergipense. Curriculum. High school. History discipline. Getúlio Vargas
Gustavo Capanema Reform.

RESUMEN

La Reforma de Gustavo Capanema, instituida por el Decreto Ley N ° 4.244 del 9 de abril de 1942,
propuso reformas del plan de estudios brasileño de educación secundaria. El gobierno de Getúlio
Vargas, para lograr ideas nacionalistas y patrióticas, utilizó la educación para imponer normas y
lineamientos curriculares para cumplir con los objetivos de la política representada por el Estado
Novo. Fue en este escenario que la disciplina de la Historia se usó como un instrumento de
inculcación ideológica para desarrollar en los estudiantes a través del contenido una mentalidad
vinculada a los valores de la patria. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es comprender la
estandarización de la Reforma de Capanema y la institucionalización del plan de estudios de historia
en la educación secundaria Atheneu Sergipense en la primera década del siglo XX.

Palabras-chave: Atheneu Sergipense. Curriculum. Enseñanza Secundaria. Disciplina de historia.
Getúlio Vargas. Gustavo Capanema.

Introdução

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_reforma_gustavo_capanema_e_o_curriculo_de_historia_no_atheneu_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Analisar a história do currículo de uma disciplina em uma instituição de ensino é uma tarefa
desafiadora, tendo em vista que, o currículo está em constante transformação, pois, é elaborado de
acordo com as necessidades sócio histórico que envolve ao longo do processo educativo e engloba
diversos agentes. Para ter clareza dos elementos que fazem parte dos conhecimentos concernentes ao
currículo, além da análise, é necessário estudar uma variedade de documentos inerentes a sua
construção, pois, por não ser fixo, se estabelece na historiografia de acordo com o tempo. Assim,
pensar no currículo é saber pontuar conflitos e rupturas, para definir o papel que ocupa na sociedade.

A Nova Sociologia da Educação se propôs a compreender a história do currículo, muito embora, esse
projeto não foi avante, nesse intervalo, surge o nome de Ivor Goodson para idealizar este projeto.
Este pesquisador conseguiu com maestria, por meio de estudos minuciosos construiu objetivo e
finalidades vinculados a elementos constituintes presentes no currículo. Agora, com a história do
currículo estabelecida, é possível compreender os elementos inerentes a sua constituição, sabendo
que, os conhecimentos e saberes instituídos atende a uma demanda social. (GOODSON, 2008, p. 7).

Partindo deste pressuposto, “[...] a história do currículo não deve estar focalizada apenas em si
mesma, mas também no currículo enquanto fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça,
gênero.” (GOODSON, 2008, p. 10). Nesse contexto, o currículo tem uma amplitude maior, mesmo
estando presente somente no âmbito escolar, porém, as práticas ultrapassam os seus muros e adentra
os diversos setores socioculturais.

Partindo do pressuposto da importância que as disciplinas exercem no contexto educacional,
procuraremos evidenciar a História no ensino secundário do Atheneu Sergipense durante a reforma
Capanema, quando houve mudanças substanciais no cenário educacional brasileiro. A disciplina de
História esteve presente em todas as séries do ensino secundário ginasial comprovando que o Estado
Nacional se importava em normatizar diretrizes curriculares que enaltecesse a nação brasileira, assim
em conformidade com Chervel (1990) “cabe à história das disciplinas escolares encarrega-se do
problema de estudar a natureza exata dos conhecimentos adquiridos e, e de um modo geral, da
aculturação realizada pelo aluno no contexto escolar”. (CHERVEL, 1990, p. 209). Os saberes
instituídos pelas normas e legislações estabelecem os conhecimentos a serem ensinados nas
instituições escolares.

As disciplinas escolares tem um papel fundamental na constituição curricular, por meio dela é
possível identificar os elementos constituintes de seus objetivos e finalidades. O universo escolar
possuem inúmeros agentes que promovem os conhecimentos históricos pertinentes a cada época,
sendo possível compreender os conteúdos, objetivos e finalidades a serem alcançadas. Por certo as
disciplinas se constituem em meio a conflitos e debates, onde os diversos setores da sociedade
participam para defender seus ideais diante das mudanças institucionais.

A História da Educação tem desempenhado papel importante na disseminação da História das
Disciplinas Escolares, confirma Chervel (1990), “mas recentemente, tem se manifestado uma
tendência, entre os docentes, em favor de uma história de sua própria disciplina”. (CHERVEL, 1990,
p. 177). Os estudos sobre as disciplinas demonstram as peculiaridades de disciplina, conteúdos,
métodos e finalidades, que no ambiente escolar estabelecem as normas a serem seguidas.

É dentro dessa perspectiva que a História de Educação brasileira destaca a Lei Orgânica do ensino
secundário, através do Decreto-lei de 9 de abril de 1942, também conhecida como Reforma Gustavo
Capanema. Por meio desta reforma Gustavo Capanema então Ministro da Saúde e da Educação do
Governo Getúlio Vargas1 estabelece diretrizes para o ensino secundário brasileiro, provocando
mudanças singulares no ensino e estabelecendo novos conceitos educacionais principalmente
revestidos de nacionalismo e patriotismo.

Essas mudanças na educação de cunho nacional estiveram presentes em Sergipe. O estabelecimento
de ensino secundário Atheneu Sergipense2, acatou essas normas e pôde contribuir com um ensino
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secundário voltado para as ideologias firmadas pelo governo getulista entre as primeiras décadas de
trinta e quarenta do século XX.

Assim, se pretende compreender por meio da Reforma Capanema como a disciplina História esteve
presente no currículo secundário do Atheneu Sergipense3 entre o período de 1940-1943. Dessa forma
é possível verificar mudanças no currículo quanto a inclusão ou exclusão de conteúdo vinculados a
História, explicando assim, a mudança também de sua nomenclatura que de alguma reafirmava as
ideologias varguistas de incutir uma educação voltada para o momento nacionalista e da construção
de identidade dos cidadãos brasileiros.

Sendo assim, as políticas públicas estabelecidas durante o governo Vargas promoveram mudanças na
organização curricular do ensino secundário do Atheneu Sergipense. Com isso podemos entender
que o modo de educar e instruir faz parte de uma cadeia de ideais que advém dos fatores sociais,
políticos e econômicos, sendo que os conteúdos são permitidos ou proibidos conforme a
historiografia determina, contudo Chevel (1990) esclarece “que a instituição escolar é, em cada
época, tributária de um complexo de objetivos que se entrelaçam e se combinam numa delicada
arquitetura [...] É aqui que intervém a oposição entre educação e instrução” (CHERVEL, 1990,
p.188). Assim, a política getulista propunha educar e instruir o aluno para ser cidadão servidor do
Estado, patriótico e nacionalista.

A Reforma Gustavo Capanema e o Currículo de História

No Brasil, nas décadas de 1930 e 1940 ocorreram mudanças socioculturais, econômicas e
educacionais. Tais acontecimentos estavam vinculados à política centralizadora desenvolvida pelo
governo Getúlio Vargas. Esses fatores buscaram principalmente no setor da educação, constituir o
Estado4 como único idealizador e mentor do processo educacional. O governo procurou por meio de
seus ministros da educação e saúde, primeiro Francisco Campos e posteriormente Gustavo
Capanema implantar uma educação com moldes nacionalista, com valores patrióticos.

Em Sergipe, esse sentimento patriótico se fazia presente nas instituições de ensino secundário. Foi
nesse momento histórico de enaltecimento a pátria, que o Atheneu Sergipense, demonstra o fervor
civilista, com festividades e desfiles da juventude estudantil. Assim diferentes jornais noticiam esses
eventos a exemplo da manchete que destacava a “Comemoração da Semana da Pátria”:

Realizou-se com grande solenidade a comemoração da Semana da Pátria.
[...], iniciada a cerimônia com o Hino à Bandeira, foi pelo diretor do Colégio
concedida a palavra ao Professor Cônego Avelar Brandão Vilela, que
proferiu uma magnífica conferência sobre o conceito de Pátria, sobre a
evolução histórica do Brasil e o papel preponderante que coube aos jesuítas
na formação moral e intelectual do nosso povo e sobre o momento grave que
travessa a nação e os deveres que nos impelem (Diário Oficial do Estado de
Sergipe, setembro,1942, p.4).

Em meio a aplausos, clamores e gritos de entusiasmos, a festa rememorava os grandes feitos, glorias,
e valores inerentes à Pátria e ao civilismo. A nação brasileira, por meio do Estado, vivia o momento
de efervescência nacionalista, e a sociedade convidada a participar da “memória e construção da
identidade nacional”, nesse sentido Fonseca (2006), colabora afirmando “suas estratégias não se
limitavam ao ensino escolar [...], iam além, atingindo políticas de patrimônio histórico e da
celebração da memória da nação, por meio das festas cívicas” (FONSECA, 2006, p. 72) Elementos
como o Hino da Independência e da Bandeira eram entoados por todos, representando o momento de
glória vivido pela pátria. O discurso proferido pelo Cônego Brandão Vilela demonstra a avidez e
empenho “frequentemente interrompido pelas aclamações da mocidade que recebeu e aplaudiu nesse
dia uma grande festa cívica” (Diário Oficial do Estado de Sergipe, 1942).
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Foi nesse cenário que Gustavo Capanema a frente do Ministério da Educação e Saúde entre
1934-1945, no governo de Getúlio Vargas conduziu a política partidária durante este período. Nesse
sentido, a educação secundária brasileira deu prioridade em construir através de normas e diretrizes
curriculares, uma identidade nacional, utilizou-se do ensino da História para idealizar conceitos
ideológicos propostos no governo Estado Novo, “a reorganização do ensino de História teve, pois,
conotações políticas, passando a ser de competência dos órgãos públicos, tecnicamente aparelhados
para os fins que se adequassem àquela Doutrina” (FONSECA, 2006, p. 56).

Sendo assim a reforma educacional de 1942 surgiu, tendo como expressão máxima o ensino
secundário que seguia um padrão humanístico, e, nesse caso, único que permitia o acesso aos cursos
superiores. Aos que não conseguisse aprovação nos exames de admissão para o secundário restava a
opção de estudar para ensino industrial.

A prioridade dada à reforma do ensino secundário no início de 1940 seria
uma ocasião propícia para a reafirmação dos princípios mais gerais da
concepção educacional do ministério Capanema. Os documentos e anotações
datadas dessa época revelam cuidadoso trabalho de recuperação das
promessas que tinham sido desenvolvidas durante a década anterior. O
sistema educacional deveria corresponder à divisão econômico-social do
trabalho. A educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidades e
mentalidades de acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas classes
ou categorias sociais. Teríamos, assim, a educação superior, a educação
secundária, a educação primária, a educação profissional e a educação
feminina; uma educação destinada à elite, outra educação para a elite urbana,
uma outra para os jovens que comporiam o grande “exército de trabalhadores
necessários à utilização de riqueza potencial da nação” e outra ainda para as
mulheres. A educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação,
“realidade moral, política e econômica” a ser construída.
(SCHWARTZMAN, 1984, p.189).

A reforma Gustavo Capanema pôde por meio da educação, estrategicamente, abarcar todos os setores
da sociedade, assim disponibilizava desde uma educação superior, até o ensino destinado as massas
que compunha os trabalhadores. O primeiro estava destinado à elite dirigente do país, e, a segunda, a
força do trabalho, vinculada ao desenvolvimento e do progresso do país.

Mesmo com os diversos setores mobilizados para participarem deste momento de renovação
educacional e de participação cívica, em nome de uma Nação com ideologias nacionalistas, o
governo se fortaleceu e prevaleceu diante das diversas oposições feitas ao Estado Novo. A presença
de Capanema, no governo Vargas, abrilhantou a política educacional tão desejada, logo, o Estado
desejou monopolizar o setor educacional e assim o fez, “mas esta ação sempre foi realizada, de
forma articulada, aos interesses de determinados setores sociais que a cada discurso era encoberto
pelo tom nacionalista, em nome da unidade nacional” (BITTENCOURT, 1994, p.27).

Diante desse vislumbre que adquiriu com a reforma, muito embora, criticado pela oposição,
Capanema conduziu a educação diante dos moldes desejados. O ensino deveria ser concebido sob o
paradigma de uma institucionalização voltada à pátria. Por isso, da necessidade de “habilitar às
mentes” de acordos as categorias setoriais, cada um a serviço da nação, e doutrinados conforme às
medidas e regras necessárias para manter as regras impostas. Getúlio Vargas prometeu realizar
“reformas radicais” em diferentes setores da vida social, inclusive no campo da educação. [...]
reformas só se tronaria possível pela reformulação dos princípios fundamentais que orientavam a
“política geral do país”. (HORTA, 1994, p. 173).

Dessa forma, o ministro por meio da política centralizava as questões educacionais o poder nas mãos
do Estado. Que formalmente eram dirigidas por Vargas. Assim conforme a reforma de 1942, o
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ensino secundário estaria distribuído em dois ciclos: o primeiro com duração de quatro anos e o
segundo de forma paralela os cursos clássico (formação intelectual) e curso científico (voltado para
as ciências) com duração de três anos, permitindo ao aluno escolher qual curso atendia duas
necessidades educacionais, intelectual e trabalhista. (BRASIL, 1942, p.3).

É que o ensino secundário se destina à preparação das individualidades
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades
maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens portadores das
concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é
preciso tornar habituais entre o povo. Ele deve ser, por isto, um ensino
patriótico por excelência, e patriótico no sentido mais alto da palavra, isto é,
um ensino capaz de dar aos adolescentes a compreensão da continuidade
histórica da pátria, a compreensão dos problemas e das necessidades, da
missão e dos ideais da nação, e bem assim dos perigosa que a acompanhem,
cerquem ou ameacem, um ensino capaz, além disto, de criar, no espírito da
gerações novas, a consciência da responsabilidade diante dos valores maiores
da pátria, a sua independência, a sua ordem, o seu destino. (BRASIL, 1942,
p.2).

Nesse modelo educacional pretendia unir elementos principais da nação como: morais e
político-econômicos, nesse contexto o “Estado”, representava o símbolo de autonomia, autoritarismo
e patriotismo. Nessa conjuntura nacionalista5, o ensino atendia a demanda de práticas educativas
voltadas a formação moral, valores estes vinculados a religião, família e pátria. “A lei projetada
encontra, assim, terreno amplo e condições favoráveis, que possibilitem o prosseguimento do
trabalho de renovação e elevação do ensino secundário do país” (BRASIL, 1942). Esse modelo de
educação muito embora estivesse atrelado a todos os ramos de ensino, trazia uma particularidade
para o ensino secundário que deveria incutir uma consciência patriótica.

Atendendo as normativas do Decreto-lei 4.224 de 9 de abril 1942, o ensino secundário foi composto
por dois ciclos: o primeiro curso denominado ginasial com duração de quatro anos e o segundo
subdivididos em dois cursos paralelos, cada um com duração de três anos, sendo constituído pelo
clássico com finalidade para a formação intelectual e o científico com estudos voltados para as
ciências. Nas palavras de Norberto Dallabrida e Rosa Fátima de Souza “[...] essa legislação integrava
as “leis orgânicas do ensino” concebidas e oficializadas durante o Estado Novo, que reformaram, de
forma autoritária e parcial, os diferentes níveis de ensino no Brasil”. (DALLABRIDA e SOUZA,
2014, p. 15). Ainda conforme os autores buscou-se uma “revalorização das humanidades clássicas e
modernas”.

Em Sergipe, essas mudanças também estiveram presentes no currículo do Atheneu Sergipense. Essa
instituição de caráter secundário possuía a função, por meio de exames preparatórios, de conduzir
candidatos a ingressar nas academias de ensino superior presentes no território nacional, que
geralmente oferecia cursos jurídicos e médicos.

Para análise deste conteúdo foram utilizadas cadernetas presentes no Centro de Educação e Memória
do Atheneu Sergipense (CEMAS), que por meio da análise ficou constatado mudanças presentes no
currículo do curso ginasial6 do Atheneu Sergipense. As alterações podem ser observadas quanto a
inclusão ou exclusão de disciplinas em momentos diferenciados, bem como alterações de
nomenclaturas.

Por meio desse Decreto ocorreram mudanças curriculares nos estabelecimentos de ensino em todo
país. Foram inseridas as disciplinas de História7 do Brasil e Geral em substituição da História da
Civilização, que por sua vez continuou sendo ministrada até os anos de 1943 conforme demonstra as
cadernetas do Atheneu Sergipense. Tomando como base de análise os anos de 1941 a 1943 é
possível verificar a História da Civilização8 em todas as séries, mesmo diante do decreto que
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assinava a sua exclusão do currículo secundário brasileiro.

Diante do exposto, explica-se a necessidade do aluno estudar a História do Brasil desvinculada da
História da Civilização, o que a tornava autônoma para ter aulas semanais em horários distintos.
Partindo desse pressuposto, demonstraremos as disciplinas presente no currículo do Atheneu
Sergipense entre os 1941 a 1943.

QUADRO - 1 Disciplinas curriculares da 1ª a 4ª do Atheneu Sergipense (1941)

1941

1ª série

DISCIPLINA
Ø Português
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

2ª série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

3ª Série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Francês
Ø História Natural
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

4ª série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Latim
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø História do Brasil

FONTE: Quadro construído pela autora com base na documentação do CEMAS

Analisando o quadro supracitado de 1942, na 1ª e 2ª foram ministradas as disciplina, na 3ª série foi
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incorporada a disciplina de História Natural, enquanto que na 4ª série incluíram as disciplinas de
Inglês, Latim e História do Brasil.

QUADRO - 2 Disciplinas curriculares da 1ª a 4ª do Atheneu Sergipense (1942)

1942

1ª série

DISCIPLINA
Ø Português
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

2ª série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

3ª Série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Francês
Ø História Natural
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

4ª série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Latim
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø História do Brasil

FONTE: Quadro construído pela autora com base na documentação do CEMAS

Analisando o quadro supracitado de 1943, as disciplinas presentes no currículo são as mesmas do
ano de 1941 e 1942.

Tabela - 3 Disciplinas curriculares da 1ª a 4ª do Atheneu Sergipense (1943)
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1943

1ª série

DISCIPLINA
Ø Português
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

2ª série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

3ª Série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Francês
Ø História Natural
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø Ciências
Ø Desenho

4ª série

DISCIPLINAS
Ø Português
Ø Latim
Ø Francês
Ø Inglês
Ø História da Civilização
Ø Geografia
Ø Matemática
Ø História do Brasil

FONTE: Quadro construído pela autora com base na documentação do CEMAS

Nota-se, portanto, que as disciplinas nos três anos consecutivos, permaneceram executando as aulas
com as mesmas disciplinas não havendo mudanças substanciais, levando a suposição que os laços
que envolviam o setor educacional prestigiavam o nacionalismo e todos os valores inerentes à pátria,
assim, o governo investiu em uma educação que prestigiasse a história da nação brasileira, com
efeito, os defensores deste projeto, achava desnecessário submeter a nobre História do Brasil nas
instituições escolares “transformando-a em um mero capítulo vago e apagado, da História da
Civilização” (HORTA, 1994, P. 181).

A História do Brasil ganhou autonomia9 e se desvinculou da História da Civilização. O Atheneu
Sergipense recebeu a notificação da Divisão de Ensino Secundário esclarecendo que através da
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Portaria Ministerial, instituía a Historia do Brasil como disciplina “autônoma” (Portaria Ministerial
n.48, de 19 de Março de 1940). Assim consta:

Art. 1º A partir do ano escolar de 1940, a História do Brasil passará a
constituir uma disciplina autônoma da História da Civilização, no curso
fundamental do ensino secundário.

Art. 2º Será a História do Brasil ministrada na quarta e na quinta séries do
curso referido no artigo anterior.

Art. 3º O programa de História da Civilização constará matéria das mátrias
incluídas nos programas aprovado pela portaria do Ministro da Educação e
Saúde Pública de 30 de Junho de 1931, reduzidos os assuntos referentes a
História do Brasil ao mínimo indispensável para a compreensão da própria
História da Civilização. (Diário Oficial do Estado Sergipe, 1940, p. 4).

Antes de 1940, predominantemente a execução de conteúdos relacionados à História do Brasil10,
estavam a cargo da disciplina História Geral, estando presentes em na 1ª a 5ª séries do curo
fundamental. Com esta nova portaria, a História do Brasil ganharia autonomia e passaria a ser
ministradas na 4ª e 5ª séries do fundamental. Nesse sentido Circe Bittencourt afirma “A autonomia
da História do Brasil colocava-se dentro do espírito nacionalista, apregoado pelo poder político para
difundir um passado único da nação” (BITTENCOURT, 1994, p.90). Portanto, de acordo a nova
configuração o programa de História do Brasil ministraria os seguintes conteúdos:

4ª Série

I - O descobrimento. Pontos controvertidos: críticas.

II - O indígena: etnografia e etnologia do selvagem brasileiro.

III - Primeiras explorações da costa.

IV – Capitanias hereditárias.

V – O governo geral.

VI – Os Jesuítas e a catequese.

VII – Colonização do Norte.

VIII – A França Equinocial.

IX – Os Holandeses no Brasil. A Obra de Nassau

X – O elemento negro.

XI – Entradas e bandeiras.

XII – Movimentos nativistas.

XIII – Os Franceses no Rio de Janeiro no princípio do século XIII.

XIV – Pombal e a exploração dos Jesuítas.

5ª Série
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I – A Inconfidência.

II – D. João VI no Brasil.

III - A revolução Pernambucana de 1817.

IV – A Independência.

V – Primeiro reinado.

VI – A Regência.

VII – Segundo reinado. Caxias e a unidade nacional.

VIII – Segundo reinado: lutas externas.

IX – Abolição do cativeiro.

X – A República.

XI – Governos republicanos até Rodrigues Alves.

XII – Os sucessores de Rodrigues Alves.

XIII – A Revolução de Outubro. O Estado Novo.

XIV – Síntese final: O Brasil Contemporâneo. (Diário Oficial do Estado de
Sergipe, abril, 1942, p.4).

Os conteúdos presentes na 4ª série do Fundamental contemplaram assuntos desde os povos indígenas
até questões referentes a Pombal e os missionários jesuítas. Na 5ª série priorizou conteúdos
vinculados aos movimentos revolucionários, abolição da escravatura até o Brasil contemporâneo.

Compreendemos que por causa da ideologia nacionalista e por conta de propagandas e discursos
vinculados à unidade e defesa do país, podemos supor que, fazia parte do momento histórico, que
todos os estabelecimentos de ensino pudessem conhecer os aspectos socioeconômicos, políticos,
culturais e educacionais pertencentes ao governo Vargas. Conforme Fonseca “[...] a chamada “Era
Vargas” é particularmente privilegiada quanto às ações do Estado no sentido de orientar o ensino de
História para a formação moral e política” (FONSECA, 2006, p. 72). É nesse cenário político
educacional que, a educação secundarista brasileira é o principal instrumento e modelo de ensino
aprendizagem com caráter patriótico.

Por certo a instituição escolar seria o instrumento para imprimir no educando princípios de
identidade nacional, assim às aulas de História do Brasil cumpriria seu papel de culto a pátria,
demonstrando os grandes empreendimentos contribuintes do progresso do país, “a História do Brasil
servia para possibilitar às futuras gerações dos setores de elite informações acerca de como conduzir
a Nação ao seu progresso, ao seu destino de grande nação”. (BITTENCOURT, 2008, 81). Por isso
que por diversas vezes houve debates a cerca desses fatores que permeavam o cenário educacional.

A reforma Capanema cumpriu de imediato a Portaria de março de 1940. Isso indicava que a
formação humanística em favor do nacionalismo patriótico, assim demonstrava que o governo
buscava organizar o Estado, em detrimento de uma educação voltada para o progresso no qual o setor
elitista direcionasse as camadas populares. A História do Brasil incutia um sentimento de
nacionalista, idealizando o as instituições governamentais como único responsável por
determinações concernentes a educação, como confirma Dallabrida “[...] nessa reforma, chefiada
pelo ministro Gustavo Capanema, houve certa valorização do ensino humanístico e ênfase nos
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conteúdos nacionalistas” (DALLABRIDA, 2009, p.190).

A disciplina de História instituída no currículo do ensino nas escolas secundárias possuiu valor
singular, pois, foi possível elencar os elementos para a formação educacional do aluno de acordo
com valores simbólicos inerentes a pátria brasileira. O Estado, representante oficial do governo
Getúlio Vargas por meio da legislação educacional, a primeira elaborada por Francisco Campos e a
segunda por Gustavo Capanema imprimiu as transformações pretendidas nos diversos setores da
sociedade, e na oportunidade utilizou da disciplina de História para determinar a política educacional
estabelecida por Vargas.

Considerações

Diante deste estudo é possível compreender que o currículo se estabelece como elemento norteador
de normas conforme a historiografia educacional determina, assim, as mudanças estiveram presentes
no Atheneu Sergipense durante o período pesquisado para atender as demandas políticas emergentes
durante o Estado Novo que propunha como principal característica a inculcação do sentimento
nacionalista na sociedade brasileira. A legislação nacional determinava as diretrizes curriculares e
cabia às instituições escolares acatar as normatizações vinculadas ao ensino secundário brasileiro.

As instituições escolares foram um dos principais instrumentos utilizados para imprimir as novas
diretrizes curriculares moldadas de acordo os ideários patrióticos, e nesse sentido, a disciplina de
História conciliou por meio de seus conteúdos a política Varguista e processo educacional. Durante
este período a disciplina de História tinha o papel primordial de transmitir todos os valores inerentes
ao nacionalismo e patriotismo, que buscava na educação conduzir o progresso da nação, tendo o
Estado como legislador das determinações legais para gerir o ensino superior e conduzir as massas
ao trabalho e elite aos cargos dirigentes do país.

O ensino secundário por meio da Reforma Capanema, permitiu que o estudo da História se
constituísse como uma nova configuração de saber escolar. O currículo estabelecido atendia a
demanda política e realizava articulações com todos os setores sociopolíticos para viabilizar os
parâmetros do ensino secundários nos cursos ginasiais, portanto, vinculado a educação as questões
políticas daquele momento histórico.

Portanto, a organicidade do curso secundário neste momento conferia ao Estado por meio da
legislação educacional o direito de organizar e distribuir das disciplinas escolares conforme seus
ideais políticos. Logo, nas novas atribuições pertinentes a cultura escolar significava mudanças
efetivas no cenário curricular das escolas públicas secundaristas brasileiras.

Podemos assim compreender que a década de 30 do século XX no Brasil, foi crucial quanto ao
estabelecimento oficial da do ensino, seja na perspectiva metodológica, didática ou pedagógica. As
normatizações do ensino secundário abrangia todo o território nacional, todavia, controlado por
mecanismo vinculado ao estado. Nesse sentido entendemos que a disciplina de História conseguiu
estabelecer as transformações estabelecidas pela legislação quanto a promover a aculturação dos
alunos sem deixar de lado os principais elementos constituintes da pátria brasileira, representada
através da construção da identidade nacional.

É nesse cenário de mudanças educacionais que o Atheneu sergipense se vinculou a política
nacionalista. Diante dos eventos de ordem política que circulou em todo Brasil, coube as instituições
escolares oficiais públicas e particulares acatar o plano nacional determinado pela reforma Gustavo
Capanema, que tinha ao seu favor o apoio direto de governo getulista. Para Capanema o tema sobre
educação e até mesmos as propostas assentadas neste conceito, entendia e defendia que a educação
era um “instrumento do Estado”, logo, deveria servir a nação brasileira em todos os aspectos
firmados nos conteúdos da moral, político e econômico.
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A política aliada a educação começou a definir o papel do cidadão brasileiro. O educando deveria
servir a Nação, nesse sentido, o governo brasileiro organizou o funcionamento da educação nacional,
de modo que a esfera federal, estadual e municipal estava sujeitas aos princípios norteadores das
normas estabelecidas para o ensino secundário, para tanto, o autoritarismo imposto pela política de
Vargas utilizou-se das disciplinas de educação física, a educação moral e o canto orfeônico em todas
as escolas brasileiras, mesmo sendo implantada de forma sistemática, a finalidade era durante os
próximos anos a implantação das mesmas de forma definitiva.
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1 – Documentação do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS) –
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CEMAS - Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense. Cadernetas. Ref. FASS04 Cx. 74.

CEMAS - Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense. Cadernetas. Ref. FASS04 Cx. 76.

CEMAS - Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense. Cadernetas. Ref. FASS04 Cx.
133.

CEMAS - Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense. Cadernetas. Ref. FASS04 Cx.
134.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SERGIPE. Aracaju/SE. abril de 1940.
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2 – Legislação
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BRASIL. Decreto-lei nº 4. 244, de 9 de abril de 1942. Exposição de motivos. Rio de Janeiro, 1 de
abril d 1942.

1 Segundo ele, o Brasil estava destinado à conquista das mais puras glórias. Mas a glorificação da
Pátria somente seria alcançada através do aprimoramento da educação de seu povo e da valorização
de sua capacidade de trabalho. (HORTA, 1994, p.147).

2 De acordo com Alves (2005), O Atheneu Sergipense foi criado pelo Regulamento de Instrução
Pública em 125 de Outubro de 1870, onde seriam oferecidos os cursos de Humanidades de quatro
anos e o curso Normal de dois anos de duração. Mais detalhes consultar a Tese de Alves (2005).

3 O Regulamento de 24 de outubro de 1870, do Presidente Tenente Coronel Francisco Cardoso
Júnior, baixado em caráter provisório, devendo ser assim, ser, oportunamente, submetido à
aprovação da Assembleia Legislativa Provincial, imprimiu novos rumos à educação sergipana. [...] o
ponto máximo desse Regulamento foi à atenção voltada para o ensino secundário, expressa no art.
17, ao criar o Atheneu Sergipense, abrangendo o curso de Humanidades e o da Escola Normal.
(NUNES, 2008, 113-117).

4 O que ocorria na área da educação e da cultura naqueles anos fazia partes de um processo muito
mais amplo de transformação do país, que não obedecia a um projeto predeterminado nem tinha uma
ideologia uniforme, mas que tem sido estudado, mais recentemente, como um processo de
“modernização conservadora”. É um processo que permite a inclusão progressiva de elementos de
racionalização, modernidade e eficiência em um contexto de grande centralização do poder e eleva á
substituição de uma elite política mais tradicional por outra mais jovem, de formação cultural e
técnica mais atualizada. É natural que os membros desta nova elite, que vêem seus espaços se
alargarem, se identifique com as virtudes do novo regime, mesmo que percebendo, e frequentemente
criticando, muitas de suas limitações. (SCHWARTZMAN, 1984, p.18).

5 O projeto nacionalista do Estado Novo valorizava, em outras palavras, a uniformização, a
padronização cultural e a eliminação de quaisquer formas de organização autônoma na sociedade,
que não fosse à forma de corporações rigorosamente perfiladas com o Estado. Daí seu caráter
excludente e, portanto, repressor. (SCHWARTZMAN, 1984, p.189).

6 Disciplinas disponíveis no currículo de Gustavo Capanema: Português, Latim, Francês, Inglês,
Matemática Ciências Físicas, História Geral, História do Brasil, Geografia Geral, História do Brasil,
Trabalhos Manuais, Canto Orfeônico, Desenho. (BRASIL, 1942).

7 A história e as demais disciplinas escolares integram projetos educacionais moldados na
uniformização de uma cultura escolar. A questão da educação associada à nacionalização permeou
toada a série de reformas de ensino e a construção dos programas das disciplinas curriculares.
(BITTENCOURT, 1994, p. 27).

8 Conforme Bittencourt (1994), “ao se conceber a disciplina História da Civilização em todas as
séries e sendo ela, na prática, o único conteúdo possível de ser ensino devido à maneira como foi
organizado o programa escolar, cabe indagar sobre o sentido dessa escolha. O predomínio do ensino
de História a Civilização pode ser avaliado quando comparado ao lugar que ocupava e outros
currículos”.

9 A História do Brasil era disciplina autônoma pelas reformas de 1915 e de 1925, com três aulas
semanais em uma das séries. Com as mudanças do programa de 1931 e a inviabilidade do aluno
estudar o Brasil de acordo com o exposto no curso de História da Civilização, seguiu-se uma série de
críticas e propostas de modificações. O descontentamento diante da proposta de 1932 teve como
figura primordial o próprio ministro, Capanema, sucessor de Francisco Campos, visando a
elaboração de um Plano Nacional de Educação conforme decisão da Constituição de 1934. O
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direcionamento das questões a serem respondidas no inquérito indicava uma política educacional
pretensamente apoiada em um nacionalismo que procurava fazer do Estado o único agente histórico
da nação brasileira. [...], A formação humanística e a formação patriótica pareciam os instrumentos
perfeitos para a tarefa difícil de organizar o Estado e suas instituições, moldando-lhes a forma e o
caráter, atribuindo-lhes uma identidade – extensiva à nação – e preparando as novas gerações para
aceitar e perpetuar a ordem que se criava. (BITTENCOURT, 1994, p. 90).

10 A inclusão da História do Brasil como disciplina autônoma no currículo secundário fora
determinada por conta da Portaria do Ministro da Educação. Com efeito, até aquela data, a História
do Brasil era estudada dentro do Programa de História Geral. A Portaria de Gustavo Capanema foi
posta imediatamente em prática, ainda no ano de 1940.
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