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1. Introdução
Sob os ventos do império, ainda calçado com o branco macadame português que reluzia ao
final da tarde, a história contada em língua portuguesa, regada com os tons negros e
dourados do café, da cana e do ouro que ainda se digladiavam para manter de pé um
histórico caminho de sucesso econômico colonial o Brasil abria os anos trinta. Embora em
parte ainda estivesse avesso ao excessivo progresso, caminhava a passos lentos, mas firmes,
em direção dele através de suas máquinas, fábricas e latifúndios coronelistas do interior.
Nesse cenário a cidade de Caetité na Bahia levantava a capa dos coronéis e políticos
influentes, dos escritores e músicos famosos e fazia emergir de suas terras áridas o homem
tímido que um dia menino lutou contra si mesmo e diversos dos seus amores para lançar-se
pela América na busca implacável pelos seus ideais, era Anísio Teixeira a submeter-se as
dores dos sonhos para por em prática aquilo que foi para si um ideal de vida. Para a
historiografia da educação brasileira os anos trinta tive em Anísio Teixeira a raiz dos próprios
sonhos.
Assim, contar a história da educação desse período, analisar suas causas e efeitos requer que
se fale também em Anísio Teixeira e falar dele por pouco que seja, requer que se fale ainda
de ideais e de todos os seus derivados. É inevitável pensar em sua história separando-a de
ideologias e dos projetos ousados que lançou para alcança-las.
Parte daí o centro do nosso ideal analítico nesse texto, que visa analisar a gama de
instrumentos ideologizados utilizados por Anísio Teixeira e o grupo de reformadores do qual
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ele foi expoente para escrever novas linhas na história e no sentido de educação, a essa gama
de instrumentos ideologizados chamamos aqui de currículo.
Toda ideologia percorre um caminho para ser feita realidade, toda ela deixa seus rastros,
assim, nosso debate aqui “caminha sobre estes rastros”, discorrendo então sobre o poder
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ideológico dos reformadores liderados por Anísio Teixeira a partir da década de 1930.
Assim, traçaremos adiante uma linha discursiva que avalia o currículo como instrumento de
poder e identidade pelo qual se possibilita a prática de ideologias e reafirmaremos a
aplicabilidade desse instrumento por parte do grupo dos reformadores de 1930 (a saber,
Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho).
Porém, para compor esse texto como ele se propõe ser, necessitaremos adiantar os ponteiros
da teoria e os rumos epistemológicos e chegarmos às teorias de currículo para justificarmos
sua conceituação a partir do século XX até o atual de modo que essa conceituação seja
aplicada aos anos trinta dispensando as armadilhas do anacronismo.
Vale destacar que, embora em correntes epistemológicas por vezes longínquas, o debate de
teorias do currículo é contemporâneo do debate escolanovista e parte também dos ideais da
educação americana que se via impermeada pelo alvoroço capitalista do século analisado.
Faremos assim uma análise prévia de currículo para adiante confabularmos com a análise do
currículo dos reformadores da educação e suas ideologias para essa reforma.
2. Historiografia do currículo instrumento ideológico.
Se fosse possível de maneira não anacrônica traçar uma história da educação, veríamos que
quase sempre ela foi entendida de maneira ideológica. A educação na Grécia, mesmo ainda
não sendo conceituada como escolar, utilizando-se do embate da didática sofista versos a
avaliação filosófica de Sócrates, mais adiante a educação na Idade Média com suas
desmedidas e sua falta de ritmo valendo-se da impotência do povo sob o poder de outrem, a
educação teocêntrica e pós-teocêntrica, a educação no iluminismo e no pós Iluminismo, a
educação no olho do furacão da revolução industrial, do capitalismo, do século XX. Todas elas
valeram-se de ideologias para existirem e serem aplicadas.
Para analisar todos esses períodos seria gerado um volume de textos incontável, portanto
somos incapazes de montar um quadro no qual esses períodos se encontrem e se justifiquem,
seria audácia e ingenuidade teórica propor tal desafio, todavia, se cada um desses períodos
fosse recortado e sobre sua história um autor gastasse horas de sua ousadia para
debruçar-se, veria que sempre houve uma ideologia por traz de cada ação na educação e para
isso instrumentos foram utilizados, a retórica, a arte, a literatura, a fé, a força, não importa o
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instrumento, sempre houve um meio pelo qual as ideologias educacionais eram pregadas e
impostas.
Entretanto, o tempo que aqui nos importa, pois é objeto dessa análise, é a década de 1930 na
qual Anísio Teixeira e seus parceiros se tornaram expoentes. A década de trinta aqui é
considerada como divisor de águas para o que se compreendeu e o que se compreende por
educação, escola e saber no Brasil e, sobretudo, o instrumento utilizado nessa época para
assegurar a “imposição” das ideologias dos reformadores já destacados na introdução desse
texto, o currículo, este também é foco do nosso interesse.
Para compreender o currículo é imprescindível que se conheça seu conceito durante diferentes
épocas, desde o momento em que foi reconhecidamente apenas uma parte da burocracia
escolar, até o período em que, também ele, se configura como instrumento de implantação de
ideologias, como, ele mesmo, instrumento ideológico.
Nem sempre se teve uma teoria de currículo, a saber, a palavra currículo e a interpretação
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desse instrumento como ideológico é razoavelmente recente e formalmente só vai ser
considerada a partir de 1918 nos Estados Unidos da América quando Bobbitt escreve “o livro
que iria ser considerado o marco no estabelecimento do currículo como um campo
especializado de estudos: The Curriculum” (Silva, 2007. p. 22). Embora a essência do
currículo sempre estivesse estabelecida implicitamente na educação, foi nesse momento que
se criou uma teoria específica e mais do que isso, um campo de estudos direcionado a esse
instrumento.
Bobbitt foi o primeiro a descrever uma teoria para o currículo, este o compreendia como um
quadro de objetivos, métodos, escolhas, procedimentos que tinha por finalidade alcançar
resultados a serem mensurados pela escola e transformados em novos procedimentos. “o
efeito final, de uma forma ou outra, é que o currículo se torna um processo industrial e
administrativo” (Silva, 2007. p. 13).
Com essa nova teoria de currículo é que a educação americana se alimenta por boa parte do
século XX, todavia, a tese de Bobbitt sobre currículo se vê confrontada diretamente pelo
filósofo John Dewey, que, embora, tivesse dado nome a esse fenômeno educacional dezesseis
anos antes de Bobbitt, não teve reconhecimento tão massivo quanto teve este primeiro.
A orientação dada por Bobbitt iria construir uma das vertentes dominantes da educação
estadunidense no restante do século XX. Mas ele iria concorrer com vertentes consideradas
mais progressistas, como a liderada por John Dewey, por exemplo. Bem antes de Bobbitt,
Dewey tinha escrito, em 1902, um livro que tinha a palavra “currículo” no título, The child and
the curriculum. Neste livro, Dewey estava muito mais preocupado com a construção da
democracia que com o funcionamento da economia. Também em contraste com Bobbitt, ele
achava
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importante levar em consideração, no planejamento curricular, os interesses e as experiências
das crianças e jovens. Para Dewey, a educação não era tanto uma preparação para a vida
ocupacional adulta, como um local de vivência e prática direta de princípios democráticos. A
influencia de Dewey, entretanto, não iria se refletir na mesma forma que a de Bobbitt na
formação do currículo como campo de estudos. (Silva, 2007. p. 23)
Isso ocorre provavelmente pelo fato de a teoria de Bobbitt está pautada nos debates mais
inflamados daquela época nos EUA, sobretudo no que se referia à chegada mais forte do
capitalismo e com isso a cópia do modelo de produção e interpretação empresarial que era
fortemente transmitido para a escola através do pensamento de Frederick Taylor, teórico que
foi amplamente aceito e considerado por Bobbitt.
A teoria de Bobbitt ganha importância para essa história, pois dá as bases fundamentais para
que a educação se tornasse cada vez mais científica, todavia, não é esse pensamento que vai
prevalecer por todo o século XX, embora tenha influenciado o pensamento educacional até o
início da década de 1980.
Assim, não só essa teoria do currículo como instrumento burocrático tem força nesse século,
cria-se através do embate Bobbitt versos Dewey outras correntes que dominaram os saberes
sobre currículo naquele período entre elas podemos destacar a teoria Marxista de currículo
impulsionada, sobretudo por Louis Althusser que escreve em 1970 o importante ensaio
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Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado.
Todavia, aqui não nos interessa analisar esse último período, que serve somente como ponto
de análise dos caminhos que o currículo percorreu no século XX, o momento ao qual se deve
considerar para este texto está situado justamente no momento mais inflamado do embate
entre o pensamento de Bobbitt e o de Dewey, mais precisamente no início do século aqui
destacado.
Pretendemos então defender a tese de que o pensamento dos escolanovistas teve fortes
influencias das literaturas produzidas pelas linhas de defesa de Bobbitt e Dewey. Essa tese
ganha força quando se destaca a íntima ligação entre Anísio Teixeira e Dewey, da qual iremos
tratar com mais profundidade adiante.
O currículo sempre existiu, desde que existe a ideia de educação escolar e o breve
levantamento que fizemos até aqui nos dá uma ideia de como se desenvolveu a tradição do
currículo como o emaranhado de ações presentes na escola. Também foi disposta a ideia de
um currículo baseado na proposta de Bobbitt e Dewey e sua influencia no movimento
reformista, todavia, é necessário aprofundar em algumas questões, cruciais para que se possa
compreender a relação entre currículo e reforma da educação brasileira em 1930. Entre ela
podemos elencar:
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a) A qual tradição de currículo faz parte o movimento reformista da educação no Brasil?

b) Quais os focos de influencia teórica, sob os quais Anísio Teixeira e os reformistas aqui
destacados se basearam para construírem essa tradição?

c) Como era o currículo na Escola Nova?

d) Quais os efeitos desse currículo na escola renovada?

Para elucidar essas questões, é necessário antes entender o movimento e os caminhos
históricos pelos quais percorreu, esses e outros pontos serão esclarecidos nos tópicos a
seguir.
3. As propostas curriculares de Anísio Teixeira.
Baianinho de pouca fala, tímido e imensamente envolvido com os dogmas da Igreja o menino
sonhador de Caetité logrou resultados surpreendentes que marcaram a história do Brasil.
Anísio Teixeira foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes do movimento reformador, sua
história confunde-se inevitavelmente com a história da educação no Brasil, portanto falar de
reforma educacional dos anos trinta remete diretamente a falar de Anísio.
Anísio nasceu filho de uma família de posses no interior baiano que se destacava não somente
pelo poder econômico, mas, e sobretudo, pelo poder político que carregava. Desde cedo o
pequeno Anísio foi introduzido a ideologia católica, passando uma boa parte de sua vida
dedicada a contemplação dos dogmas da igreja e ao devotamento aos seus ritos e
proposições. Por um bom tempo o menino de Caetité pensou em seguir no caminho do
sacerdócio, contrariando os anseios do pai que sonhava em ter um filho advogado e envolvido
diretamente com o pleito da política baiana e nacional.
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Na obra Anísio Teixeira: a poesia da ação de autoria de Clarice Nunes, Anísio é singular e
minunciosamente apresentado como um sujeito de ideologias, primeiro arreigado ao
pensamento católico retroalimentado pelo seu guia espiritual e intelectual à época, padre
Cabral, e depois aos ideais de uma educação quase sacerdotal na qual apostou toda a sua
caminhada profissional.
Aos poucos Anísio tendia a substituir o pessimismo pelo qual fora tomado, diante dos
obstáculos que se lhes apresentavam, por uma certa disposição na qual padre Cabral via a
fórmula exatíssima da deliberação inaciana. Anísio havia resolvido não trazer a santíssima
vontade de Deus á sua própria vontade. Deixava de querer. Apenas aguardava. Se ela tivesse
que vir, viria. Esse abandono e essa receptividade generosa encantavam padre Cabral, certo
de que Anísio estava destinado a exercer uma ação salvadora em torno de si, a trabalhar pela
causa de Deus e da igreja, embora a maneira como fosse realizá-la não estivesse ainda
explícita. Poderia ser como padre, como chefe de família, como apóstolo no parlamento, na
imprensa, na cátedra ou na conversação. (Nunes, 2000. p. 71)
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Não existe uma teoria que justifique um currículo formalizado por Anísio Teixeira, tão pouco
há dados que atestem sua preocupação com debates curriculares, todavia dois pontos nos
levam a análises mais entrelinhadas da história do educador e reformador Anísio que atestam
que havia por traz de sua proposta um ideal de educação que se valia de práticas
ideologizadas aplicadas na intenção de implantar um modo de pensar e um Brasil idealizado
por ele e seus parceiros de reforma.
O primeiro desses pontos é a íntima relação de Anísio Teixeira e as teorias de Dewey, o
segundo deles é a própria história desse reformador que tinha raízes fortemente ligadas a
politica e a um pensamento fincado na relação que fazia entre suas experiências como
estudioso e o quadro educacional que traçou para o Brasil.
Já destacamos aqui que o entendimento que propomos para o currículo deriva dos
movimentos iniciados por Bobbitt e Dewey, nessa direção pode-se perceber que havia na
prática do movimento reformador a implementação de métodos que juntos formavam um
ideal supostamente curricular, pois tinham propostas anteriores e subjetivas que através de
instrumentos como livros, aulas, posturas corporais se impunham aos estudantes naquela
época.
Na proposta reformista encabeçada por Anísio constava o desejo de um acompanhamento
contínuo dos jovens brasileiros, a começar pelos cariocas, ao menos até os dezoito anos numa
escola que para ele deveria permanecer dividida entre ensino primário e secundário na qual
“se colocaria a finalidade seletiva de preparar a elite do país” (Nunes, 2000. p. 294).
O ensino secundário tem suas raízes fincadas numa época longínqua da que aqui é analisada,
foi no Brasil império que se criou uma ideia formal desse ensino que ainda se mantinha
desorganizado e se pautava no embate público versos privado e por vezes público aliado ao
privado.
É justamente o interesse em formar uma elite o ponto de partida para a construção curricular
de Anísio, os meandros utilizados para alcançar essa elite, é o ponto principal para
compreensão desse currículo. Anísio acreditava na divisão da educação em duas partes bem
delimitadas e introduziu paulatinamente seus interesses. Acreditava na disciplina através do
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corpo disciplinado e introduziu o ensino de arte, educação física, jogos, recreação á sua
proposta.
Formar professores, para Anísio, era desenvolver-lhes a atitude científica, prepara-los para os
desafios da profissão munindo-os de um saber específico, de um instrumental de análise
capaz de subsidiá-los na resolução de problemas práticos. Anísio, entretanto não percebia a
técnica como um instrumento “absolutamente seguro”. Aliás, para ele, ensinar era mais uma
arte prática do que uma ciência
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aplicada. Necessitava de intuição, prática e devotamento do professor. Mas, essa arte exigia
técnica. (Vidal, 2001. p. 80).
Posteriormente, com a formalização do curso preparatório para professores, pode-se ver em
estudos feitos em torno da proposta reformadora, a presença de literaturas direcionadas, de
práticas disciplinadoras e da seleção de fazeres que juntos cumpriam o ideal de formar um
educador totalmente enquadrado nos ideais de ordem e progresso.
Os mais importantes projetos de reforma da instrução pública apresentados nos anos de 1870
e 1880 postulavam a participação do Centro no desenvolvimento do ensino em todo o país,
seja propondo a criação nas Províncias de estabelecimentos custeados no todo ou em parte
pelo governo central, seja prevendo a concessão de auxílio financeiro a escolas erigidas pelos
poderes provinciais e pela iniciativa particular. No caso especial do ensino secundário [...]
(Haidar, 2008. p. 39; 40)
O ideal de ordem e progresso, aliás, define muito sobre o que pensava Anísio Teixeira,
seguidos da matriz positivista, Anísio Teixeira acreditava que a disciplina levava a ordem que
por sua vez levava ao progresso. É o progresso o principal objetivo de Anísio, o visionário da
educação, inebriou-se desde cedo por esse ideal, sobretudo depois de sua longa passagem
pelos EUA, e a partir daí idealizou uma educação brasileira elevada que se assemelhasse ao
que viu nos Estados Unidos.
Anísio voltou dos Estados Unidos em novembro de 1927. A bordo do Alcântara, escreveu ao
pai sobre a sua experiência americana e o gosto renovado pelos assuntos da educação que ela
lhe trouxera. Não pretendia mais afastar-se desse rumo, apesar das flutuações da política e
dos aborrecimentos causados pelas críticas veiculadas pela imprensa. Reconhecia ter a paixão
vasta e necessária para o empreendimento da tarefa educativa, que lhe caia como uma luva
sobre o caráter idealista. (Nunes, 2000. p. 122).
Entretanto não coube somente a Anísio Teixeira o papel de reformador, tão pouco a
implantação dos ideais reformistas, Fernando de Azevedo também teve papel importante na
construção de um currículo para o progresso da educação e posterior progresso da nação. “O
quadro curricular implantado pela reforma de Azevedo para o curso Normal trazia algumas
inovações com relação ao ensino em vigor no Distrito Federal. A primeira delas, a supressão
da disciplina Moral e Cívica”. (Vidal, 2001. p. 77).
Ainda assim Anísio se mantinha firme encabeçando a proposta curricular para uma educação
progressista.
O quadro curricular primário, na reforma anisiana, alterou-se. No curso elementar eram
estudadas as seguintes disciplinas: Linguagem; Matemática; Ciências Sociais; Ciências Físicas
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e Naturais; Música; educação Física e Recreação; Desenho e Artes
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Industriais. Modificaram-se também as relações professor-aluno. (Vidal, 2001. p. 70).
Podemos analisar ainda um dos pontos mais importantes para destacar a implementação dos
ideais reformadores ao currículo reformista, como nos mostra Diana Vidal, a questão do
incentivo às leituras da seleção destas e da implantação das bibliotecas para a escola normal,
tudo isso constituía o currículo ideologizado por esses reformistas.
Enquanto, de 1929 a 1932, a constituição do acervo da Biblioteca da Escola Normal também
foi aleatório, incorporando teses e doações; nos anos 1933-35, o acréscimo bibliográfico
passou a ser disciplinado. Os novos registros apontavam para uma certa intencionalidade.
Obras relacionadas às áreas de Biologia, Psicologia, Literatura Infantil dentre outras ocuparam
lugar privilegiado nas aquisições. (Vidal, 2001. p. 180).
A forma como se dava o ensino normal talvez tenha sido o mais importante ponto para
destacar os ideais anisianos e reformista e enfatize ainda mais as intenções ideológicas do
currículo proposto para essa geração.
O fato de as normalistas terem como campo de aplicação de um ensino regado a excessivos
volumes de estudos o primário e posteriormente utilizarem as experiências lá vividas como
material de análise para a construção de inquéritos e subsequentes artigos como resultados
de pesquisa afirma como era articulado o currículo da Escola Nova, totalmente preparado para
ajustar a mesma proposta nos dois níveis de ensino, dessa vez encabeçado por Lourenço
Filho.
Apesar de todo o controle à prática docente, a orientação geral dos cursos, programas,
orientação especial do ensino e fixação de normas do regime escolar na Escola de Professores
não eram fixadas por leis ou regulamentos, mas eram de responsabilidade direta do diretor da
Escola. Cabia a Lourenço Filho, portanto, baixar instruções e ordens de serviço, estabelecendo
as matérias dos cursos, dos programas, a distribuição de horas semanais de ensino de cada
matéria, as normas de verificação do aproveitamento dos alunos, aprovação e reprovação.
(Vidal, 2001. p. 126).
4. Considerações finais
No decorrer desse texto vimos como e o que é o currículo dentro do pensamento conceitual
que parte da teoria de Bobbit e passa a permear o pensamento educacional do século XX.
Vimos também que esse conceito de currículo é sobretudo pautado na cultura educacional e
curricular americana. Por outro lado vimos que Anísio Teixeira foi fortemente influenciado pela
cultura educacional dos Estados Unidos e que ele encabeçou a reforma educacional no Brasil
se valendo dos ideais de Dewey.
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Esse quadro mostra que se criou uma cultura curricular no Brasil na qual os ideais dos
reformadores foram estritamente articulados para formar um perfil de nação idealizado pelos
reformadores.
Assim podemos afirmar que, partindo da ideia que entende o currículo como instrumento de
poder e ideologia, o Brasil teve sua educação historicamente marcada por ideais específicos
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trazidos por Anísio Teixeira e seus colegas reformistas que criaram uma espécie de matriz
curricular brasileira e que escreveu em nossa história os rumos que a educação iria tomar e
formalizou um sentido de educação que se firmou e tem permanências até hoje.
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