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“Quando a gira girou, ninguém suportou 

Só você ficou, não me abandonou 

Quando o vento parou e a água baixou 

Eu tive a certeza do seu amor 

Quando a gira girou, ninguém suportou 

Só você ficou, não me abandonou 

Quando o vento parou e a água baixou 

Eu tive a certeza do seu amor” 

(Zeca Pagodinho) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Gustavo Capanema foi um político e intelectual brasileiro de monta nos anos 1930 e 40, 

uma base importante do Governo Vargas, uma forte liderança dentro do Estado Novo, 

particularmente quanto à ideação e implementação do projeto cultural Estadonovista. 

Considerando a importância do personagem no regime de força que se instaurou em 

novembro de 1937, o presente trabalho objetiva analisar a atuação de Capanema na 

estruturação da educação brasileira, concomitante à análise da sua trajetória política, 

particularmente no que se refere às suas escolhas feitas no complexo quadro ideológico dos 

anos 1930 e 1940.  

  

PALAVRAS-CHAVES: Capanema; Educação; Era Vargas  

 

 

ABSTRACT 

 

Gustavo Capanema was a prominent Brazilian politician and intellectual in the 1930s and 

40s, an important base of the Vargas Government, a strong leader within the Estado Novo, 

particularly regarding the ideation and implementation of the Estado Novo cultural project. 

The importance of the character in the strong regimen that was established in 1937, the 

present work aims to study the performance of Brazilian education, concomitant with the 

analysis of its political trajectory, particularly with regard to its choices made in the 

complex ideological framework of the 1930s and 1940 
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Introdução 

 

Gustavo Capanema foi um político e intelectual brasileiro de monta nos anos 1930 

e 40, uma base importante do Governo Vargas, uma forte liderança dentro do Estado 

Novo, particularmente quanto à ideação e implementação do projeto cultural 

Estadonovista. 

A primeira ditadura do Brasil republicano marcou profundamente para o bem e 

para o mal a história brasileira; período de modernização repleto de ambiguidades e 

contradições, cujas heranças ainda muito desafiam os historiadores.  

Considerando a importância do personagem no regime de força que se instaurou 

em novembro de 1937, o presente trabalho objetiva analisar a atuação de Capanema na 

estruturação da educação brasileira, concomitante à análise da sua trajetória política, 

particularmente no que se refere às suas escolhas feitas no complexo quadro ideológico 

dos anos 1930 e 1940. Para entender sua obra na liderança da elaboração e implantação 

da educação “nacional” foi preciso entender as relações que ele construiu com intelectuais 

e políticos da área educacional e a amplitude de suas negociações com distintas frentes 

ideológicas, algumas inclusive antagônicas. Inclusive, esta foi uma das características de 

sua gestão à frente do Ministério da Educação e da Saúde, posto que ocupou por 11 anos. 

Articulamos a historiografia sobre a atuação de Capanema na construção da 

educação－como projeto de âmbito federal e nacional－às fontes legislativas acerca do 

debate educacional que lhe era coetâneo, orientando-nos pelos princípios teóricos da 

Nova História Política.  

Consolidada na década de 1980, a Nova História Política legitimou o retorno do 

âmbito político às pesquisas acadêmicas, uma vez que este havia sido desvalorizado nas 

décadas de 1950-60 com as críticas da história social.1 No seu âmbito, o gênero biográfico 

também sofreu inovações no que se refere ao modo como essa produção se fazia no 

âmbito da história política tradicional.  

Nesta perspectiva teórica tradicional, a atuação do indivíduo era percebida em 

grande parte como proveniente de sua subjetividade “única”. Suas características 

 
1Marieta de Moraes Ferreira. Apresentação da obra RÉMOND René (org.) Por uma História Política. Rio 

de Janeiro: FGV, 2003. 2ª ed., 2003, p.7. 
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individuais pesavam sobremaneira na construção do devir histórico, que ele, a grande 

personalidade, o grande político, imprimia sob as rédeas de sua vontade.  

Foi esta biografia tradicional que sofreu muitos ataques da história social; abriu-

se inclusive toda uma discussão teórica quanto a ser ou não possível a produção de uma 

biografia. A isso que se referiu Pierre Bourdieu quando usou a expressão “ilusão 

biográfica”, considerando ser indispensável para reconstrução do contexto a "superfície 

social” em que age o indivíduo, numa pluralidade de campos, a cada instante.2  

Bourdieu esclarece que o questionamento progressivo do gênero biográfico se 

articulou a momentos de crise na definição da racionalidade e também com os momentos 

em que o confronto entre indivíduos e instituições se tornou mais agudo. Também a 

percepção da complexidade da identidade, da sua formação progressiva e não linear e 

suas contradições se tornaram os protagonistas dos problemas biográficos com que se 

deparam os historiadores.3  

Com a Nova História Política, o gênero biográfico foi revalorizado e ressurgiu 

indo além de levantamento do contexto histórico versus a atuação do indivíduo. Por 

exemplo, não se trata de compreender a originalidade do sujeito unicamente através de 

seus desvios ou singularidades, mas, ao contrário, mostrando-se que cada desvio aparente 

em relação às normas ocorre em um contexto histórico que o justifica.4  

Daí muitos preferirem o termo “trajetória” ao de biografia, uma vez que aquele 

termo simboliza a situação de um indivíduo que, ao longo de um caminho, vai aqui e ali 

se relacionado com este/aquele indivíduo(s), esta/aquela situação, travando 

conhecimentos com esta/aquela ideologia(s). Em torno da sua rede de relações e dos 

eventos interpostos pelo contexto da realidade histórica que se insere, vai fazendo opções 

e escolhas. Por exemplo, teria Capanema em sua trajetória política se identificado 

predominantemente com sua posição conservadora ou, como sugere Maria Helena 

Capelato, teria assumido uma postura controvertida “que foi responsável pela atitude 

conciliatória e ambígua do Estado Novo no plano da cultura”?5 

 
2 Pierre Bordieu  apud  Giovani Levi, Ilusões biográficas. In. Amado, Janaína e Ferreira, Marieta de 

Moraes. Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2006. pág. 169. 
3 Ibidem, Idem. 
4 Giovanni Levi lembra que a micro história, originária na Itália, também contribuiu muito para o 

ressurgimento da biografia, pois foi uma das principais correntes responsáveis por defender a 

individualidade como forma de entender o coletivo, acreditando que a observação microscópica pode 

revelar fatores que podem passar despercebidos. Schimdz, Benito Bisso. História e Biografia. In: Cardoso, 

Ciro Flamarion e Vainfas, Ronaldo. Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Pág 194.  
5 Maria Helena Capelato, O Estado Novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA Jorge e DELGADO, 

Lucília, O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo. RJ: Civilização Brasileira, 2006, p. 108-

143. v. 2, p. 126. 
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A Nova História Política tem indicado que se as trajetórias individuais estão 

arraigadas em um contexto, o indivíduo não desfruta de liberdade absoluta a ponto de 

poder agir apenas conforme sua vontade e subjetividade, posto que o contexto limita 

culturalmente e socialmente a liberdade de ação. Por outro lado, nenhum sistema 

normativo é suficientemente estruturado para eliminar qualquer possibilidade de escolha 

consciente, de manipulação ou de interpretação das regras ou de negociação.  

Da relação recíproca entre biografia e contexto, há aqueles que percebem mais 

poder na força de determinação do contexto, como por exemplo, Pierre Bourdieu, ao 

entender que a mudança é precisamente a soma infinita dessas inter-relações. Como 

aponta este autor, além do desacordo entre regra e práticas, há também as incoerências 

estruturais e inevitáveis entre as próprias normas, incoerências que autorizam a 

multiplicação e a diversificação das práticas. Além disso, quando analisamos por exemplo 

as lutas de poder entre grupos, lembremos que a homogeneidade ou a coesão dos grupos 

é apenas pressuposta.6 

Se para cada época há um habitus resultante de experiências comuns e reiteradas, 

para todo indivíduo existe também uma considerável margem de liberdade que se origina 

precisamente das incoerências dos confins sociais e que suscita a mudança social.7  

Como suporte historiográfico trabalhamos principalmente com a obra de Simon 

Schwartzman, Helena Bomeny e Vanda Costa, “Tempos de Capanema”8, fruto de ampla 

pesquisa dos autores no arquivo Gustavo Capanema, constituído de cerca de 200 mil 

documentos, entregues ao CPDOC, em 1978. Outra obra importante foi “Intelectuais e 

Política: Constelação Capanema”, organizada por Helena Bomeny,9 coletânea que reúne 

trabalhos apresentados em seminário do ano 2000. Da obra, utilizamo-nos dos capítulos 

referentes à atuação de Capanema e os que tratam da relação dos intelectuais com o poder.  

Nos apoiamos também na tese Sérgio Montalvão, “Por uma História Política da 

Educação: a Lei de Diretrizes e Bases e a Democracia da Terceira República (1946-

1961)”,10 que é um estudo de história política da educação acerca da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) promulgada no Brasil. 

 
6 Giovani Levi, Ilusões biográficas. In. Usos e abusos da História Oral, op cit. 
7 Amado, Janaína e Ferreira, Marieta de Moraes. Usos e abusos da História Oral. op cit. 
8 Simon Schwartzman, Helena Maria Bousquet Bomeny e Vanda Maria Ribeiro Costa. Tempos de 

Capanema. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984. 
9 BOMENY, Helena Maria Bousquet Bomeny (org.). Constelação Capanema: intelectuais e políticas. 

Rio de Janeiro: FGV, 2000. 

10 Sérgio de Sousa Montalvão. Por uma História Política da Educação: A Lei de Diretrizes e Bases e a 

Democracia da Terceira República (1946-1961). Tese PPGHPBC/CPDOC/FGV, Rio de Janeiro, 2011. 
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Nossas fontes consistiram do debate parlamentar acerca da primeira LDB 

elaborada no país, cujo processo se estendeu por 11 anos no Congresso Federal, de 1947 

a 1961. A documentação selecionada justifica-se pela forte oposição feita por Capanema 

ao projeto original elaborado sobretudo pelos educadores escolanovistas. O ex-ministro, 

então deputado federal pelo PSD, se opôs veementemente à desconstrução da obra 

educacional estadonovista, após a redemocratização.  

No capítulo 1, tratamos da trajetória política de Gustavo Capanema, procurando 

indicar as circunstâncias do início de sua atuação educacional e política, articulada à rede 

de intelectuais conservadores e liberais, no contexto das décadas de 1920-30. 

Deste espectro ideológico de relações acima, veremos no capítulo 2 a escolha 

firme de Capanema pelo posicionamento conservador quando, ascendendo ao importante 

posto de Ministro da Educação e Saúde no Governo Varguista, lança e desenvolve durante 

a Ditadura do Estado Novo (1937-45) ampla reforma educacional do ensino secundário, 

de cuja análise procuraremos nuançar seus aspectos autoritários. 

No capítulo 3, abordaremos o desempenho político de Capanema no momento 

posterior à redemocratização, de 1946 a 1959, quando o ex-Ministro saiu do parlamento 

e foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União. Neste interregno, atuando como 

deputado federal pelo PSD, como líder da maioria na Câmara dos Deputados, Capanema 

se insurgiu frontalmente contra o projeto original da LDB, elaborado sobretudo pelos 

educadores renovadores, por julgar que ele desmoronaria toda a obra educacional 

estadonovista. 
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Capítulo 1 - A trajetória política-educacional de Gustavo Capanema 

 

 

Durante sua vida acadêmica, Gustavo Capanema já se envolvia com a política. Na 

Faculdade de Direito, cursada em Belo Horizonte (1920-24), vinculara-se ao grupo dos 

"intelectuais da rua da Bahia", do qual surgiu outros expoentes das letras e da política 

brasileira, como Mário Casassanta, Abgard Renault, Milton Campos, Carlos Drumond de 

Andrade e outros. Após se formar, em 1924, voltou à sua cidade natal, Pitangui-MG, 

exercendo atividades educadoras e onde iniciou sua vida política ao eleger-se vereador. 

Assim, trabalhando como advogado, como vereador e como educador na Escola Normal 

de Pitangui, Capanema teve seu primeiro contato com a questão dos amplos projetos 

educacionais e da reestruturação administrativa do ensino, quando se implantava a 

reforma educacional proposta por Francisco Campos para Minas Gerais (1927-1929). 

Lembramos que esta reforma, promovida por Campos quando assumiu a Secretaria do 

Interior de Minas, foi elaborada sob muitos postulados do movimento Escola Nova.11  

Em 1930, quando Olegário Maciel assumiu a presidência do estado de Minas, 

Capanema, que era seu primo, foi convidado a assumir a chefia de gabinete do estado. 

Com a Revolução de 1930, foi nomeado Secretário do Interior do estado de Minas Gerais. 

Nesse posto, teve participação fundamental nas relações de intermediação e pacificação 

entre o estado de Minas Gerais e o Governo Federal, em ocasiões de disputas políticas 

instauradas no pós-Revolução.12  

Partidário decidido do movimento revolucionário de 30, Capanema liderou em 

fevereiro de 1931, junto a Francisco Campos e Amaro Lanari, a formação da Legião de 

Outubro, organização política criada em Minas Gerais com a finalidade de oferecer apoio 

ao recente regime surgido da Revolução de 30. A Legião de Outubro, que teve uma 

existência breve, apresentava traços programáticos e organizativos semelhantes aos 

movimentos fascistas, como, por exemplo, a formação de batalhões paramilitares. Como 

este grupo atacava muito os tradicionais líderes do outrora poderoso Partido Republicano 

Mineiro (PRM), representantes das “velhas elites da I República”, a criação da legião 

 
11 O movimento Escola Nova, ganhou força durante a década de 1920. No período, as discussões acerca da 

educação estavam em destaque, uma vez que no Brasil não se tinha uma política nacional da educação. O 

movimento se destacava por ter grandes intelectuais a frente, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo 

e Lourenço Filho. Como base de seus ideias estava a nacionalização do ensino público e acessível. Ver em: 

SCHWARTZMAN, Simon. BOMENY, Helena Maria Bousquet. COSTA, Vanda Maria Ribeiro. Tempos 

de Capanema. op cit. 
 
12SCHWARTZMAN,. BOMENY,  Bousquet. COSTA,  Tempos de Capanema. .op cit.  Pág. 29 
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desagradou muito ao PRM, que teve inclusive grande parte de suas bases atraídas para a 

nova organização.13 

Quando ficou claro que Washington Luís apoiaria a candidatura de Júlio Prestes 

à presidência do Brasil, Francisco Campos foi o representante mineiro para articular uma 

candidatura oposicionista junto às forças políticas gaúchas. Após a Revolução, 

credenciado pela reforma promovida em Minas, foi indicado para a pasta do recém criado 

Ministério da Educação e Saúde, quando promoveu a reforma do ensino secundário e 

universitário no país.  

Neste momento, a relação de Capanema com Campos se estreitou mais, 

conduzindo este a um contato ainda maior com as novas políticas das reformas 

educacionais. O vínculo constante com Campos se esmaeceu quando este deixou o 

Ministério da Educação em setembro de 1932 e foi atuar como consultor geral da 

República, no Rio de Janeiro.  

Capanema passou então a contar em sua rede política com o apoio da Igreja 

Católica na sua ascensão política, culminando com sua nomeação para Ministro da 

Educação e Saúde, em 1934, substituindo Washington Pires. Este apoio provinha das boas 

relações que ele mantinha com as lideranças religiosas.  A articulação entre ele e a 

instituição se dava basicamente por meio do líder do laicato católico à época, Alceu 

Amoroso Lima (ou Tristão de Athaíde).14 

Após a morte do ex-líder laico católico Jackson Figueiredo, em 1928, Amoroso 

Lima o substituiu à frente do movimento laico católico, da revista “A Ordem”,15 do 

“Centro Dom Vital”,16 e participou ativamente da política educacional durante a década 

de 1930.   

Segundo Demerval Saviani, Capanema e Amoroso Lima compartilhavam muitos 

posicionamentos políticos quanto aos fundamentos para o desenvolvimento educacional, 

como a concepção de sociedade verticalizada e a rejeição à democracia liberal.17  

 
13Verbete “Capanema”, Dicionário CPDOC in: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/legiao-de-outubro 
14 SCHWARTZMAN, Simon. BOMENY, Helena Maria Bousquet. COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. São Paulo: paz e Terra: Fundação Getúlio Vargas, 2000. Pág 31 
15 A revista A Ordem foi criada em 1921, por Jackson Figueiredo. Sua criação tinha como objetivo 

desenvolver o ideário católico teológico e defender a Igreja na sua participação dentro da sociedade. Em 

1922, se vinculou ao Centro Dom Vital. In: https://centrodomvital.com.br/publicacoes/a-ordem/ 
16 O centro Dom Vital era uma associação de leigos católicos criado em 1922, por Jackson Figueiredo e por 

iniciativa de Dom Sebastião Leme, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. A ideia da criação foi para 

congregar a intelectualidade católica no Brasil. In: https://centrodomvital.com.br/  
17 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. - Campinas, SP: Autores 

Associados, 2011. Pág. 258 
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Pelos telegramas que trocavam evidencia-se a influência de Amoroso Lima na 

agenda do Ministério da Educação, onde até mesmo os pronomes que usavam indicam a 

informalidade na relação pessoal entre ambos. Tais telegramas perduraram por todo o 

primeiro ano após promulgação da Constituição Federal de 1934, quando o Ministro 

Capanema nomeou diversas personalidades indicadas por Amoroso Lima na frente de 

inspeção do ensino secundário no Brasil. Por exemplo, foi por solicitação de Amoroso 

que Capanema contratou Sylvia Mendes Cajado, para cargo de inspetor do ensino 

secundário de São Paulo e também Luiz Ferreira de Franca para educador da Faculdade 

de Direito de Recife.18  

A promulgação da Constituição de 1934 abriu ampla frente de trabalho para o 

Ministro Capanema, que teve maior liberdade para executar suas ações, uma vez que o 

Artigo 150 estabelecia que  

 

caberia à União fixar o Plano Nacional de Educação para todos os graus e 

ramos de ensino, comuns e especializados; a coordenação e fiscalização da 

execução do plano em todo o território do país; e a organização do ensino 

secundário e superior nos territórios e no Distrito Federal. Além disto, lhe cabia 

exercer" ação supletiva onde se faça necessária pela deficiência de iniciativa e 

de recursos".19 

 

 

 Essa ampla margem de ação estabelecida na Constituição foi resultado de longas 

disputas ideológicas que se arrastaram desde a Revolução de 1930 até e durante a 

Constituinte de 1933. A ideia de se construir uma educação ampla e universal esteve 

presente em todo o debate da Constituinte acerca de um modelo de ensino que atingisse 

toda a população brasileira.  

Divergia-se quanto à universalização da educação. Parte dos intelectuais e 

políticos defendiam que a educação deveria ser universal e unificada, com ensino e 

currículo único para toda a população. Já outra parte entendia que cada setor social 

deveria ter uma educação específica. Além disto, havia dissenso acerca de temas como 

ensino religioso, prevalência do ensino público ou do ensino privado. Estes eram os temas 

mais recorrentes.  

 
18 Telegramas de Capanema a Amoroso Lima de 05/01/1935, de  12/05/1935, de 18/09/1935  e Telegrama 

de Amoroso Lima a Capanema de 16/01/1935. Fundação Getúlio Vargas. Arquivo Gustavo Capanema. 

Série Correspondentes. 
19 Constituição Federativa do Brasil, Artigo 150, Seção III. Título V. in:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm 
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 Apesar desses embates, ao estudar a questão da educação percebe-se que, quando 

Capanema assumiu o Ministério da Educação e Saúde, a educação nacional era um tema 

considerado importantíssimo, principalmente pelo fato de que as lideranças intelectuais e 

políticas entendiam a educação como forma modeladora da sociedade, entendimento que 

se impôs no contexto de um nacionalismo que se dizia reconstrutor da nacionalidade e do 

futuro do país.  

Neste momento desejamos jogar luz sobre o contexto histórico no qual nosso 

principal ator político se inseria, a fim de compreender as opções ideológicas e políticas 

que perpassavam a sociedade brasileira nas décadas de 1930 e 40.  

A crise do liberalismo durante o início do século XX se deu concomitante ao 

crescimento do nacionalismo durante as décadas de 1930 e 1940. A Primeira Guerra 

Mundial em 1914, foi um dos principais fatores que contribuíram para colocar em xeque 

o liberalismo democrático, o que fez com que o ocidente repensasse seus sistemas político 

e econômico. No Brasil, os problemas sociais já eram discutidos na década de 1920, 

porém no pós-Revolução de 1930 esses debates se intensificaram. 

 A Revolução de 1930 foi um marco para a política brasileira e também para os 

intelectuais que buscavam desenvolver e solucionar os problemas do Brasil. Nesse 

sentido, o evento foi responsável por abrir espaço para que se discutisse os novos moldes 

políticos brasileiros, uma vez que era de interesse da Aliança Liberal (movimento que 

assume o Governo Provisório) incentivar a participação dos intelectuais na política. Para 

parte desses intelectuais, a ideia trazida pela Aliança Liberal, seria suficiente para o 

desenvolvimento do país; para outros, a Revolução significava um momento perfeito para 

imprimir uma nova ideia política e cultural na sociedade brasileira.20 

 O que é importante ressaltar é que, com a crise do liberalismo e com a ascensão 

do nacionalismo, os debates, apesar de colocarem grupos em oposição, ainda se pautavam 

num olhar nacionalista comum, que de maneira simplória, como coloca Lucia Lippi 

(1982), pode-se definir nos eixos autoritários, elitista e conservador. Esse debate se 

estende para as duas visões predominantes sobre a educação. Os Renovadores e a Igreja 

Católica.  

Antes mesmo da nomeação de Capanema como Ministro da Educação, dois 

grupos se destacaram como difusores de projetos educacionais distintos para o Brasil. De 

um lado estavam os chamados “renovadores”, defensores dos ideais da Escola Nova. 

 
20 Gomes, Ângela de Castro; Velloso, Mônica Pimenta; Oliveira, Lúcia Lippi. Estado Novo: Ideologia e 

Poder. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982. pág. 15.  



15 
 

Tinham como base uma ideia liberal da educação, com uma visão de universalidade para 

que se pudesse construir uma base mais igualitária de oportunidades para os brasileiros. 

Dentro desse grupo se destacavam nomes como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e 

Lourenço Filho.  

Outro grupo que logo se destacou foi a Igreja Católica, com perfil bastante 

conservador, defendendo o ensino privado, religioso e uma educação com perfil mais 

doutrinador, a ser orientada pela Igreja. Como já dissemos, este grupo tinha como líder 

de destaque o crítico literário Alceu Amoroso Lima e que era o expoente do laicato 

católico e também da Igreja.  

Segundo Helena Bomeny, Amoroso Lima foi um dos principais responsáveis por 

reerguer a vida política de Capanema e por indicá-lo na ascensão ao Ministério da 

Educação e Saúde, uma vez que sua carreira política havia entrado em declínio com o 

afastamento de Francisco Campos do Governo Federal.21 

 Cabe então ressaltar aqui o contato de Capanema com estes dois intelectuais 

conservadores, Francisco Campos e Amoroso Lima, e refletir sobre o resultado das trocas 

ideológicas e reorientações de sua ação política ao longo de sua trajetória. Campos foi o 

primeiro “mentor político” de Capanema, flertou com a Igreja Católica no intuito de 

articular o apoio desta para o governo federal, porém, defendia uma educação universal, 

e para isso, pública, tal como fez na reforma educacional implementada em Minas Gerais, 

quando fora Secretário do Interior daquele estado. 

 Alceu Amoroso Lima representava a Igreja Católica e os seus interesses dentro do 

Governo Federal. Para a igreja o ensino privado era de fundamental importância, uma vez 

que seria o ponto chave para que a instituição conseguisse continuar atuando dentro do 

sistema de ensino, assim como vinha fazendo nas décadas anteriores. A igreja então 

representava algo que era visto como importante para o Ministro, que era uma valorização 

das tradições.22 

 Essa conexão com os conservadores e com a Igreja Católica evidencia o 

posicionamento conservador de Capanema se pensarmos no que o Ministro acreditava 

“ser o melhor” para a educação. Porém, mesmo com o declínio do prestígio dos 

renovadores a partir da constituinte de 1933, quando a Igreja Católica ganhou espaço 

 
21 SCHWARTZMAN, Simon. BOMENY, Helena Maria Bousquet. COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. São Paulo: paz e Terra: Fundação Getúlio Vargas, 2000. Pág. 63 
22 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. - Campinas, SP: Autores 

Associados, 2011. pág 270 



16 
 

dentro da educação, não significou que os intelectuais renovadores deixassem de 

participar no desenvolvimento do sistema de ensino nacional.  

O ensino superior é uma forma de exemplificar a atuação forte da igreja dentro do 

MES, na gestão Capanema. O Ministro foi contra a criação da Universidade do Distrito 

Federal que, por ter sido um projeto de iniciativa municipal, iria de encontro com o projeto 

educacional de Capanema que vislumbrava total atividade política da União dentro da 

educação. Porém essa descentralização não era o único motivo pelo qual Capanema ia de 

encontro à criação da universidade. A laicidade presente nas universidades era algo que 

incomodava a igreja católica, e por ser base aliada de Capanema, a opinião da instituição 

era levada em conta no que tange a respeito das políticas educacionais.23  

O fato de o Ministro conseguir manter relações com a igreja e com os intelectuais 

renovadores, fez com que o Governo Federal ganhasse apoio desses grupos sociais, 

importante para o projeto de poder Varguista. Assim, as relações criadas por Capanema 

serviram de base para criar um equilíbrio entre duas correntes opostas. 

 

1.1 - Os princípios educacionais defendidos por Capanema ao longo de sua gestão à 

frente do Ministério da Educação e da Saúde: cultura, identidade nacional, civismo 

e moral 

 

 Inicialmente, ao assumir o cargo de Ministro da Educação e Saúde, em julho de 

1934, Capanema direcionou os esforços da pasta para a área cultural. O movimento 

modernista em curso trouxera ao debate público a questão da identidade nacional e da 

necessária “construção” dela. Em outras palavras, o modernismo reivindicara a 

reinvenção da identidade nacional. Desde a década de 1920, o movimento propôs pensar 

a identidade nacional sob a ótica da cultura e não mais da raça. 

Assim, a dimensão cultural passou ao epicentro das propostas educacionais de 

Capanema, que iniciou as ações educacionais do Ministério pautadas na criação de uma 

identidade nacional, conforme os ideais modernistas.24 Ressaltamos que, a princípio, as 

políticas culturais estavam na pasta do Ministério da Educação e Saúde, até que fosse 

criado por Vargas, em julho de 1934, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, 

 
23 NUNES, Clarice in: BOMENY, Helena. Constelação Capanema. pág 115. 
24 Mauricio Lissovsky* e Paulo Sérgio Moraes de Sá. O novo em construção: o edifício-sede do Ministério 

da Educação e Saúde e a disputa do espaço arquiteturável nos anos 1930. in: GOMES, Ângela de Castro. 

Capanema é o ministro e o ministério. 
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inserido na pasta do Ministério da Justiça. Assim, parte das políticas culturais, os 

referentes à propaganda e ao rádio, saíram do controle do MES. 

Uma das principais características da atuação de Capanema como Ministro era 

sua capacidade de interação com os educadores intelectuais do período. Mesmo nos três 

anos de gestão do ministério anteriores ao Estado Novo, Capanema manteve uma relação 

próxima a essas personalidades que foram fundamentais para a discussão sobre a 

educação no Brasil. Segundo Ângela de Castro Gomes, o Ministro conseguiu trabalhar 

promovendo uma proximidade entre a esfera política e a esfera intelectual, apesar de que 

os posicionamentos sobre educação provenientes de cada uma dessas esferas fossem 

diferentes.25 

Para analisar como se deu essa proximidade de Capanema com os intelectuais, 

Ângela de Castro estudou o arquivo pessoal do Ministro, onde pode verificar as muitas 

correspondências dele destinadas aos intelectuais e políticos. A autora concluiu que a 

relação criada com os intelectuais passava da esfera pública e entrava na vida pessoal do 

Ministro, o que proporcionou a participação de intelectuais de diferentes posicionamentos 

ideológicos junto ao Ministério da Educação como consultores, formuladores de projetos, 

defensores de propostas educativas ou autores de programas de governo, mesmo dentro 

de um Governo Autoritário.  

 No curto período democrático em que Capanema esteve à frente do ministério, 

iniciaram os projetos que colocariam em prática as discussões acerca de como as artes 

interfeririam na educação. O projeto de construção do Palácio da Cultura e também o 

projeto que destinaria a construção de uma cidade universitária foram desenvolvidos 

nesse período, com intuito de trazer mais proximidade entre esses dois polos. A nova 

ordem modernista orientava a articulação da cultura à construção da educação, para que 

esta fosse forte e eficaz, para tanto, seria necessário a ação do ministério dentro das 

atividades sociais.  

 Nesse ponto, a construção de um edifício capaz de atender todas as demandas 

propostas pelo Ministro, não se resumia apenas a uma estrutura física. Como as artes 

faziam parte do projeto educacional de Capanema, uma estrutura arquitetônica coesa com 

ideais modernistas era fundamental para que o projeto educacional ocorresse de forma 

plena.  

 
25 GOMES, Ângela de Castro (org). Capanema: o ministro e o seu ministério.  Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2000. Pág. 14. 
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 A construção do edifício permitiu uma maior participação dos artistas dentro do 

governo. Após receber da prefeitura do Distrito Federal (Rio de Janeiro) o terreno para 

construir a sede do Ministério da Educação e Saúde, Capanema e seus assessores 

promoveram um concurso de anteprojetos para a construção do edifício. Isso impulsionou 

a comunidade artística, uma vez que a comunidade enxergava o concurso como uma 

oportunidade para desenvolver o modernismo no Brasil.26 No curso normal do concurso 

a vitória foi de Arquimedes Memória,27 o que não foi suficiente para Capanema e seus 

assessores, majoritariamente modernistas. Então, o Ministro convida Lúcio Costa para 

comandar a construção do edifício do MES, que seria uma das principais estruturas para 

o desenvolvimento da política educacional.  

 Todo esse contexto artístico e cultural, advinha da necessidade da criação da 

identidade nacional a partir da cultura, um dos objetivos do projeto Varguista de poder. 

E Capanema era um dos responsáveis por sustentar esse eixo do projeto varguista, do 

desenvolvimento maior da “brasilidade”. Para isso, era necessário incentivar a produção 

nacional artística, além de resgatar do passado elementos que serviriam para fortificar o 

sentimento nacionalista.28  

 Com o intuito da preservação histórica e a construção de uma cultura artística 

nacional, a partir do Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937, Getúlio Vargas 

juntamente com Capanema, criam o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN). Em seu primeiro artigo, o decreto determinava que o órgão seria responsável 

por identificar, promover e documentar o patrimônio brasileiro.29 Assim, a manutenção 

do patrimônio estaria ligada ao Estado, como forma de monitoramento da parte artística 

e cultural brasileira.  

 Questões sociais como família, participação das mulheres na sociedade e a 

atuação da juventude passaram a ser consideradas primordiais na construção da educação. 

Junto a outros intelectuais, Capanema passa a discutir como deveriam ser implementadas 

ações voltadas a essas questões.  

 
26 Lissovsky, Maurício e Sá, Paulo Sérgio Moraes de. O novo em construção: o edifício-sede do Ministério 

da Educação e Saúde e a disputa do espaço arquiteturável nos anos 1930 apud Gomes, Ângela de Castro. 

Capanema o ministro e o seu ministério.  
27 Arquimede Memória foi um arquiteto brasileiro, que estudou arquitetura na Escola Nacional de Belas 

artes onde conseguiu cargo de Professor catedrático de “Grandes Composições de Arquitetura” 
28 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2002. 
29 Decreto-lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del0025.htm 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%2025-1937?OpenDocument
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 Entendendo a família como a base para desenvolvimento de uma política 

educacional plena, ele projetou uma lei que dizia respeito à constituição familiar, defendia 

a necessidade do aumento populacional no país, porém, um aumento amparado pelo 

Estado. No projeto existiam artigos que previam benefícios a famílias mais numerosas, 

facilitavam a realização de casamentos e a aquisição de casa própria, previa imposto 

maior a pessoas solteiras, além de dar amparo para filhos ilegítimos. Tal projeto foi 

sancionado por Vargas como Decreto-Lei Nº 1.764, de 10/11/1939.30  

  Outra parte fundamental de todo esse desenvolvimento educacional estava 

voltado à juventude brasileira, considerada peça chave para o sucesso dos projetos 

educacionais. É nesse grupo de pessoas que a educação interviria de forma direta.  

 Em 1942, o Ministro colocou em prática a maior reforma do ensino secundário já 

feita no país até a década de 1940. Nesse modelo educacional, foram desenvolvidos vários 

métodos de ensino e instituições para promovê-lo. Nas ações planejadas pelo Ministro 

para esta área de atuação, também se evidencia a gama de suas relações com intelectuais 

e políticos. Como foi para os jovens do ensino secundário que Capanema desenvolveu 

seu principal projeto político educacional, destinamos o próximo capítulo para seu estudo.  

 

 

  

 
30 Decreto-lei Nº 1.764, de 10 de novembro de 1939. In: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-

1939/decreto-lei-1764-10-novembro-1939-411509-publicacaooriginal-1-

pe.html#:~:text=Cria%20a%20Comiss%C3%A3o%20Nacional%20de,do%20Estado%20(Constitui%C3

%A7%C3%A3o%2C%20art. 
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Capítulo 2: A Reforma Capanema ou “As Leis Orgânicas da 

Educação” 

  

Durante o Estado Novo, o ensino secundário foi percebido como prioritário na 

reformulação da educação brasileira. Entendia-se que o Brasil passava por um processo 

de transição econômica, saindo de uma economia predominantemente agrária e entrando 

na produção industrial. Por isso, a atenção em reformar o ensino secundário, visando 

garantir aos jovens uma formação que os capacitassem a participar ativamente dessa nova 

sociedade industrial. Além disso, a demanda por mão-de-obra especializada nas indústrias 

aumentou muito com os problemas econômicos trazidos pela Segunda Guerra Mundial, 

pressionando o governo à formação para essas profissões. 

Assim, no ano de 1942, por iniciativa do Ministro Capanema, instituíram-se as Leis 

Orgânicas da Educação, também conhecidas como Reforma Capanema e que 

regulamentaram o ensino médio dos jovens em dois ramos: o secundário 

profissionalizante e o secundário com vistas a prosseguir com o ensino superior. 

Em relação ao ensino técnico-profissional, foram instituídas a Lei Orgânica do 

Ensino Industrial, por meio do Decreto-Lei nº 4.073, de 30/01/1942; e a Lei Orgânica do 

Ensino Comercial, por meio do Decreto-Lei nº 6.141, de 28/12/1943. Conforme o 

primeiro decreto, 

 o ensino industrial era “o ramo de ensino, de grau secundário, destinado à 

preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades 

artesanais, e ainda dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e da 

pesca”  (Art.1º) ... em escolas técnicas, em escolas industriais, em escolas 

artesanais, que ministrarão respectivamente os cursos técnicos; industriais, e 

artesanais. (Art.15º). 

 

Aos alunos formandos seria concedido o diploma de artífice ou de mestre e os 

cursos teriam “a duração de quatro anos; os cursos de mestria, a de dois anos; os cursos 

técnicos, a de três ou quatro anos” (Art.23). Esses alunos poderiam ingressar no ensino 

superior desde que em curso diretamente relacionado com o curso técnico concluído. 

O Decreto-Lei nº 6.141/42 instituía o ensino comercial a ser ministrado em dois 

ciclos: o primeiro, que compreendia apenas o curso comercial básico; o segundo, para os 

cursos comerciais técnicos, cada qual com a duração de três anos (Art. 2º). 
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Entretanto, como o governo não possuía a infraestrutura necessária à implantação 

em larga escala do ensino profissional, recorreu-se à criação de um sistema de ensino 

paralelo, por meio de convênios entre o Governo Federal e os patronatos industrial e 

comercial. 

Através do órgão máximo de representação das indústrias, a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), foi criado o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial,31 que seria responsável por estruturar e administrar a educação industrial no 

país. Como o SENAI seria de responsabilidade da CNI, as indústrias teriam maior ação 

dentro do ensino.  

Para auxílio dessa organização, o governo optou por mais dois Decretos-Lei, o 

4.481/1942 e o 4.436/1942. O primeiro determinava que as indústrias deveriam ter pelo 

menos 8% dos seus empregados menores aprendizes. Uma parte do ensino seria mantido 

pelas indústrias e a outra parte seria de responsabilidade do sistema oficial de ensino.32 Já 

o segundo decreto ampliou as ações do SENAI, levando o mesmo modelo de ensino para 

outros campos além do industrial, atingindo a comunicação, a pesca e até mesmo os 

transportes.33 

Já a formação para o trabalho no comércio foi suplementada pela criação do 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, sob responsabilidade do CNC 

- Confederação Nacional do Comércio.34  

O ensino secundário não profissionalizante, que “pudesse servir de base a estudos 

mais elevados de formação especial”, ou seja, ao ensino superior, seria regulamentado 

pelo Decreto-Lei nº4.244, de 9/04/1042. 

Em relação à reforma do ensino secundário anterior, promovida por Francisco 

Campos, em 1931, a reforma promovida por Capanema modificou o tempo de duração e 

também os nomes dados aos ciclos do curso. O primeiro ciclo passou a se chamar ginasial, 

com duração de quatro anos, cujo currículo abrangia um ensino básico geral.  

O segundo ciclo, que passou a chamar-se colegial,35 compreendia duas opções, o 

ensino clássico e o ensino científico. O ensino clássico desenvolveria a intelectualidade, 

 
31 Decreto Lei 4.048 de 1942. 
32 Decreto de Lei 4.481 de 16 de julho de 1942. 
33 Decreto de Lei 4.436 de 07 de novembro de 1942. 
34 Decreto-Lei nº 8.621. 
35 Decreto de Lei 4.244/42 
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com maior foco na filosofia e no ensino de línguas clássicas, como o latim. O ensino 

científico ficaria responsável pelo ensino das ciências. Ambos os cursos teriam duração 

de três anos e teriam como principal objetivo possibilitar o acesso ao ensino superior.  

 As mudanças no ensino secundário, nas duas opções, o clássico, onde 

predominava a humanística, ou o científico, continuava a ser uma preparação para o 

ensino superior. Enquanto o ensino profissionalizante, destinado às camadas populares 

era voltado para a formação de mão-de-obra qualificada para a indústria e o comércio. 

Tal como na Reforma Francisco Campos, o ensino profissionalizante de Capanema não 

era flexível quanto ao ingresso no ensino superior. Ainda que o aluno proveniente do 

secundário profissionalizante quisesse prestar o exame vestibular para o ensino superior, 

a rigidez dos exames seletivos praticamente inviabilizaria o acesso.  

Portanto, não era uma reforma democrática, porque não dava a mesma 

oportunidade aos cidadãos brasileiros. O projeto embutia uma seletividade no processo 

educacional, onde os filhos das elites tinham maior favorecimento para ascensão ao 

ensino superior, pois foram preparadas para ele, além de terem mais condições de cursá-

lo. O tempo de duração e a rigidez do ensino secundário tradicional não permitia que 

fosse possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo, fazendo com que as camadas 

populares naturalmente buscassem o ensino profissionalizante.36 Se este era uma 

demanda do país naquele momento, a forma como foi pensado contribuía para a 

manutenção de nossa desigualdade social, dificultava a ascensão social dos grupos 

populares e promovia uma segregação ainda maior na sociedade brasileira.  

Esse é um aspecto conservador da atuação de Capanema, pois ao invés de atuar 

na promoção de uma educação transformadora da histórica injustiça social brasileira, a 

reforma melhorava a qualificação de trabalhadores para atender à modernização 

econômica-industrial do país, mas não investia na modernização social do mesmo, ou 

seja, modernizava mantendo a secular segregação social do Brasil. Ao reforçar a divisão 

na sociedade e manter a hierarquia entre os grupos sociais, pois às elites continuava 

cabendo a condução da classe trabalhadora sob projetos por aquelas definidos, evidencia-

se o caráter autoritário da reforma.   

Outro aspecto que evidencia o conservadorismo e autoritarismo do projeto 

educacional conduzido por Capanema é o conteúdo nacionalista, moral e ordeiro do 

 
36 ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da Educação no Brasil. 8ª. ed. Editora Vozes. Petrópolis, RJ 

– 1986. pág. 166 



23 
 

mesmo. A formação de uma identidade nacional era tema central do debate educacional 

dos anos 1930. Em todos os ramos do ensino secundário as leis orgânicas primaram por 

frisar o especial investimento na construção do sentimento de nacionalidade e na noção 

de unidade nacional.  

Assim, investia-se na ideia de educação nacional unificada, do ensino primário ao 

superior, alegando que tal modelo possibilitaria igualdade de ascensão social. 

Considerava-se que o ensino secundário seria particularmente importante para a formação 

do cidadão brasileiro nacionalista, trabalhador e ordeiro, uma vez que se destinava à 

educação dos adolescentes e jovens. No Decreto-Lei do ensino secundário,37 Capítulo 

VII, constava: “Art.23 Deverão ser desenvolvidos nos adolescentes os elementos 

essenciais da moralidade: o espírito de disciplina, a dedicação aos ideais e a consciência 

da responsabilidade.” E no Art. 24 esclarecia que não se compreendesse a educação moral 

e cívica como conteúdo de uma disciplina escolar pois ela  

 

“não será dada em tempo limitado, mediante a execução de um programa 

específico, mas resultará a cada momento da forma de execução de todos os 

programas que deem ensejo a esse objetivo, e de um modo geral do próprio 

processo da vida escolar, que, em todas as atividades e circunstâncias, deverá 

transcorrer em termos de elevada dignidade e fervor patriótico”.38 

 

    Portanto, é o “ser” moralizado e disciplinado a que se quer chegar com a 

vivência educacional. Ligava-se à formação da consciência patriótica, os estudos 

humanísticos, os conhecimentos históricos e geográficos do Brasil, que se 

correlacionaram com a memória e com o passado da nação. Nesse ponto, os estudos das 

línguas clássicas servem para exemplificar como era importante as tradições para a 

formação do homem brasileiro, onde o presente e o passado não deveriam se 

desvencilhar.39  

 Dessa articulação com os valores humanísticos e com a tradição beneficiava-se a 

Igreja Católica, uma vez que o catolicismo era a religião tradicional da sociedade 

brasileira.  A ideia de um conservadorismo educacional em respeito às tradições, era base 

enfática na estruturação do ensino secundário, o que dava espaço de atuação para a Igreja 

Católica por meio do ensino religioso, “cujo programas de ensino e o seu regime didático 

 
37 Decreto-Lei nº4.244, de 9 de abril de 1942. In: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-414155-publicacaooriginal-69250-pe.html 
38 Idem. 
39 ROMANELLI, Otaiza. História da Educação no Brasil. Pág 155. 
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serão fixados pela autoridade eclesiástica”,40 ainda que expressamente fosse de caráter 

facultativo. 

Na construção do nacionalismo daquele momento histórico também se inseria a 

educação militar, concepção para a qual influenciou o contexto da II Guerra Mundial, 

tanto que Capanema promoveu a nacionalização de cerca de duas mil escolas localizadas 

nos núcleos de colonização do sul do país, medida intensificada após a decretação de 

guerra do Brasil à Alemanha, em 1942.  

Assim, considerando o contexto histórico da II Guerra Mundial e também como 

meio de reforçar a formação do sentimento nacionalista, a lei educacional instituiu a 

educação pré-militar para os alunos do sexo masculino, além da educação física. Este 

ensino aconteceria simultaneamente com o ensino secundário e de forma obrigatória, 

servindo como base ao serviço militar, que deveria ser prestado aproximadamente ao final 

deste grau de ensino.  

Esta prescrição legal causou vários problemas pois as diretrizes pedagógicas de 

tal ensino eram fixadas pelo Ministério da Guerra, o que dava prerrogativas de 

interferências do Ministro da Guerra, à época o General Eurico Gaspar Dutra, que tomava 

a liberdade de proferir opiniões sobre a educação. Para ele, a educação estava 

completamente ligada à Segurança Nacional, por isso deveria ser vista com cautela e 

controlada pelo Estado.  

Tal situação conflitava com o Ministério da Educação. Capanema precisou 

diferenciar com precisão o ensino pré-militar do serviço militar, pois para o Ministro a 

educação militar do ensino secundário era de domínio cívico e não militar; já o serviço 

militar propriamente dito era de responsabilidade do Ministro de Guerra.41 

Além do problema com a jurisdição dos ministros, o ensino militar acarretou 

problema com as escolas particulares. A proposta do ensino se baseava na obrigatoriedade 

e para que isso funcionasse seria necessário maior infraestrutura, o que gerou maiores 

custos. As escolas particulares então teriam de custear esse ensino por conta própria, o 

que foi questionado por elas. Para o ministro não fazia sentido acumular despesas no 

ensino e, ao final, Capanema que além do alto custeio do ensino pré-militar poderia 

 
40 Decreto-Lei nº4.244, de 91042, CAPÍTULO VI, DA EDUCAÇÃO RELIGIOSA, Parágrafo único. 
41 SCHWARTZMAN, Simon. BOMENY, Helena Maria Bousquet. COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. São Paulo: paz e Terra: Fundação Getúlio Vargas, 2000. Pág. 212 
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construir um caráter belicoso na Nação, o que impediu o andamento do ensino pré-militar 

e acabou dando maior espaço para a educação física.42  

Importante destacar que, se a todos os alunos secundaristas cabia a educação 

moral e cívica, e a esta, para os homens, articulou-se a formação militar, para as mulheres 

vinculou-se à formação moral, o ensino doméstico. A Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

em seu Título III, Art.25, prescrevia no Item 3: “ Incluir-se-á, na terceira e na quarta série 

do curso ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico, a disciplina de 

economia doméstica”; e no Item 4 “A orientação metodológica dos programas terá em 

mira a natureza da personalidade feminina e bem assim a missão da mulher dentro do 

lar”.43 Recomendava ainda que a educação secundária das mulheres se fizesse em 

estabelecimentos exclusivamente de frequência feminina, ou, no caso de ensino misto, 

em salas exclusivamente femininas. 

A preocupação com o papel das mulheres dentro da reforma educacional 

relacionava-se à preocupação com a constituição da família, uma vez que nas décadas de 

1930-40 o papel social da mulher ainda era elaborado social e culturalmente bastante 

adstrito ao âmbito privado, às mulheres deveria ser dada uma educação adequada ou 

“boa” para a gestão do lar. A ela caberia a função de proteger a família.  

 Essa preocupação com o bom desempenho da mulher na gestão da vida doméstica 

advinha do fato de ela administrar a primeira educação dos futuros cidadãos brasileiros. 

Para aquele governo autoritário, que intencionava desenvolver a sociedade segundo “um” 

molde por ele selecionado, o primeiro contato com a educação era importante para que o 

desenvolvimento social fosse capaz de ajustar a sociedade conforme a vontade do 

governo.  

 Aqui se expressa outro explícito aspecto do conservadorismo e autoritarismo deste 

projeto educacional, quando impõe às mulheres uma educação “feminina” ou “adequada” 

aos limites do âmbito privado, circunscrevendo seu desenvolvimento ao seu papel 

familiar de protetora da família e cuidadora da educação dos filhos, desbravadores da 

esfera pública, e das filhas, submissas e resignadas à esfera privada. 

 No ensino doméstico básico, conteúdos como vestuário, decoração, preparo de 

alimentos doces, salgados e de bebidas, a recepção de visitas, como administrar o salário 

do chefe de família, os cuidados com os doentes, pulso e injeções. Na Escola Normal de 

Educação Familiar estudar-se-ia, entre outras coisas, a geografia econômica e a 

 
42 idem 
43 Decreto-Lei nº4.244, de 9 de abril de 1042. 
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pedagogia, concentrando-se em assuntos como "o domínio da vontade", "o amor-

próprio", "o ponto de honra", "Freud e a psicanálise". 44 

Segundo Bomeny, as associações femininas católicas, tradicionalmente ligadas à 

educação e à assistência de meninas, prestariam inestimável contribuição a este tipo de 

ensino. A Liga das Senhoras Católicas de São Paulo organizou, logo depois de 

promulgada a Lei Orgânica do Ensino Secundário, um Curso de Emergência para a 

preparação de professores de economia doméstica "sob os auspícios do Ministério da 

Educação e Saúde".45
 

 Verificamos assim as instituições Estado Autoritário, Escola e Igreja bem 

articulados, projetando e efetivamente praticando a modelagem das cidadãs brasileiras 

bem comportadas quanto ao cumprimento do papel submisso que a sociedade machista 

prescrevia para ela. 

Mesmo que o Estado Novo tenha terminado em 1945, a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário permaneceu em vigor até a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1961, contexto que será abordado no capítulo seguinte. 

  

 
44 Ver a página em tempos Capanema Capítulo 4: Contenção das Mulheres, Mobilização dos Jovens, item 

1. O lugar das mulheres 
45 Ver a página em tempos Capanema Capítulo 4: Contenção das Mulheres, Mobilização dos Jovens, item 

1. O lugar das mulheres 

 

https://www.schwartzman.org.br/simon/capanema/capit4.htm#_1_1
https://www.schwartzman.org.br/simon/capanema/capit4.htm#_1_1
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Capítulo 3: A luta de Capanema contra o desmonte da “obra 

educacional estadonovista”, durante a elaboração da LDB  

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo entrou em crise, uma vez 

que a pauta ocidental passou a ser a democratização e a liberdade. No Brasil, em especial, 

a situação política configurava-se extremamente contraditória, pois o governo que havia 

apoiado os Estados democráticos na luta contra os fascismos na Europa era um regime 

ditatorial. Assim, em meados de 1944, bases do governo começaram a dissociar-se do 

ditador.  Em 1945, Vargas promoveu uma abertura política com a criação de novos 

partidos e convocou eleições. 

  Com a queda da ditadura Varguista teve início o processo de redemocratização 

baseado no Liberalismo. Para a construção desse novo tempo, onde a democracia e a 

liberdade eram bases fundamentais, era preciso reestruturar o sistema educacional 

brasileiro com o fim de que se educasse para a democracia.  

 A promulgação da Constituição de 1946 foi de suma importância para a 

reorganização da educação no Brasil. Em seu texto, ela previa a elaboração de uma lei 

que norteasse a educação nacional e que servisse de base para construção de um sistema 

educacional unificado, pautado nos ideais liberais.  

 O então presidente Gaspar Dutra convidou o deputado Clemente Mariani, da 

UDN/BA, para ocupar a cadeira do Ministério da Educação e Saúde. Mariani havia se 

formado em direito na década de 1920, atuando também como jornalista. Em 1924 iniciou 

sua vida política, e em 1933 participou da formação do PSD/BA.  

 Defendendo a democratização e a liberdade da educação, como primeira 

providência, Mariani criou uma comissão responsável por elaborar um Projeto de Lei (PL 

2.222/1947) como início do processo de elaboração da "Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação".  

Para constituição desta Comissão, Mariani convidou de forma privilegiada os 

educadores representantes da Educação Nova, os chamados “renovadores”, já 

reconhecidos nacionalmente desde a década de 1920 pela defesa da educação com base 

pública, laica, gratuita, para todos, com ênfase na liberdade. Integrava a presidência da 

Comissão o renomado “renovador” Professor Manuel Bergstom Lourenço, o vice-

presidente Professor Dr. Pedro Calmon Moniz de Bittencourt, Fernando de Azevedo, 

Anísio Teixeira (embora este com uma participação não direta, uma vez que ocupava o 

cargo de Secretário da Educação e Saúde do estado da Bahia), entre outros. 
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 Em 1947, o Ministro Mariani encaminhou ao presidente da Câmara do Deputados 

o Projeto de Lei 2.222/1947, acompanhado de uma exposição de motivos, onde explicava 

os principais motivos que levaram à criação do projeto.  

 Mariani iniciou este texto fazendo duras críticas às leis educacionais anteriores e 

até então vigentes. Em seguida, fez alguns elogios às reformas educacionais ocorridas na 

década de 192046 e afirmou que o desenvolvimento dessas só não ocorreu de forma plena 

por falta de investimento do Estado.  

 As reformas educacionais ocorridas na década de 1930 foram as mais criticadas 

pelo Ministro na "Exposição de Motivos" enviada à Câmara. Segundo ele, durante o 

Governo Provisório, manteve-se a educação elitizada, onde permanecia a falta de acesso 

aos mais necessitados; durante o Estado Novo, o sistema educacional fora bem 

desenvolvido no papel, porém, por se tratar de um governo autoritário, a ascensão 

educacional não acontecia por motivos burocráticos impostos pelo Estado.47 

 Segundo o Ministro, era com a educação nos moldes liberais que alcançaríamos 

a igualdade entre o povo brasileiro. Defendeu ainda que, para que a educação tivesse 

sucesso era necessário construir um nexo entre o ensino primário e secundário, de forma 

a desenvolver indivíduos com total poder de ascensão social, que pudessem chegar até o 

ponto de se tornarem elites intelectuais.   

Para que isso ocorresse de forma plena, o Ministro indicava a descentralização da 

educação, dado que a vastidão do país e sua heterogeneidade impediam a produção de um 

modelo educacional único, além de descrever a educação como algo autônomo em seu 

processo de execução. 

 Seguindo esse princípio descentralizador, Mariani enfatizou uma equivalência 

pedagógica na educação e não uma uniformidade pedagógica, destacando que a unidade 

na variedade era a fórmula que iria desenvolver a educação no país. Defendia também 

que o ensino secundário, primário e superior deveriam estar interligados e que o ensino 

secundário tivesse uma proposta clara e que conseguisse quebrar barreiras do estudo 

 
46 A década de 1920 foi um período de grandes iniciativas na área da educação, no Brasil. Foi a década das 

reformas educacionais. Não havia ainda um sistema organizado de educação pública, como é hoje a rede 

de ensino controlada pelo Ministério da Educação. A primeira reforma lançada foi a de 1920 - por Sampaio 

Dória, no estado de São Paulo; 1922-1923 - conduzida pelo educador Lourenço Filho, no Ceará; 1924 - 

conduzida por Anísio Teixeira, na Bahia; 1925-1928, conduzida por José Augusto Menezes, no Rio Grande 

do Norte; 1927-1928, conduzida por Lisímaco Costa, no Paraná; e por Francisco Campos, em Minas Gerais; 

e de 1927-1930, conduzida por Fernando de Azevedo no então Distrito Federal.  
47  Ministro Mariani. Exposição de Motivos, In: PL - 2222- 1957 -1, Pág. 16 - 17. 
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técnico e do estudo acadêmico, tornando-se algo conjunto capaz de fazer com que 

existisse uma ascensão dentro da educação.  

 Como base do ideário político da época, o Ministro deixava claro a importância 

de uma legislação educacional voltada à democracia e aos princípios liberais desde a sua 

base até a sua ação, sem que se perdesse o espírito de unidade. Além disso, percebe-se na 

análise do documento, uma grande preocupação em articular à educação o sentimento de 

nacionalidade.  

 O Projeto de Lei foi apresentado à Câmara, em 29 de outubro de 1948, e seguiu 

para a Comissão de Educação e Cultura e a de Finanças. Quando o projeto foi 

encaminhado ao Senado, foi remetido para a Comissão Mista de Leis Complementares. 

Esta Comissão era composta por senadores e deputados e Deputado Federal Gustavo 

Capanema (PSD/MG), que a integrava, foi justamente o relator do parecer sobre o projeto. 

Foi aí que o PL sofreu grandes críticas proferidas por, quando este emitiu o parecer final.  

Capanema rebateu as críticas feitas à condução da educação no Estado Novo, durante o 

qual fora Ministro da Educação.  

Segundo o ex-Ministro, a proposta, que ele ironicamente chamou de "Revolução 

Mariani" tornava a educação descentralizada, justamente a situação oposta implantada 

pelo Estado Novo, pois o projeto limitava a participação da União no sistema educacional. 

Iniciando seu parecer Capanema disse: 

 

O projeto foi elaborado com o pressuposto de que a União, em matéria de 

ensino, tem que limitar-se a legislar sobre os princípios gerais. Aos Estados e 

ao Distrito Federal é conferida a função de, dentro dos respectivos territórios, 

traçar a estrutura e regular o funcionamento dos diferentes tipos de instituições 

educativas. É verdade que, com relação ao ensino superior, o projeto não 

transfere às unidades federadas a faculdade normativa. Esta, porém, é dada aos 

próprios estabelecimentos de ensino. E, deste modo, fica a competência da 

União em tudo limitada aos simples preceitos de ordem geral.48 

  

 Para o líder do PSD na Câmara, a volta para a regionalização do ensino era algo 

retrógrado e em seu parecer utilizou do Art. 5º da Constituição de 1946, no qual se que 

dizia que era de competência da União legislar sobre o as Diretrizes e Bases da 

Educação.49 Capanema afirmou que a exposição de motivos de Mariani inibia as ações 

da União diante da educação e que isso era contrário ao texto original da Constituição. 

 
48 Parecer preliminar do deputado Gustavo Capanema, Relator da Matéria na Comissão Mista de Leis 

Complementares. Rio de Janeiro, 14/julho/1949 e publicado no Diário do Congresso Nacional em 

24/setembro/1949.  
49 idem 
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Nesse ponto ele afirmou que a União não serviria apenas para redigir as diretrizes 

educacionais, mas também para dar “estrutura e disciplina, organização e regime'', 

entendido por ele ser as bases educacionais.  

 A descentralização proposta pelo anteprojeto da LDB, foi o que mais incomodou 

o ex-ministro. Para ele, a maior autonomia dos estados seria uma má interpretação da 

Comissão da Lei. O anteprojeto previa que o sistema de ensino de cada Estado seria de 

maneira individual, respeitando as singularidades econômicas e culturais. Capanema 

defendeu que essa interpretação seria inadmissível, uma vez que a Constituição previa 

que a organização do ensino deveria ser pautada com base na legislação nacional, sendo 

a União progenitora de toda estruturação e organização da educação.  

 Para sustentar seu argumento, Capanema separou o que seria o sistema de ensino 

e a liberdade de legislação, fazendo alusão ao sistema de ensino norte americano: 

 

A ideia de sistema de ensino não envolve necessariamente o princípio da 

liberdade de legislação. São dois conceitos independentes. Sistema de ensino 

é conceito de natureza administrativa. Ao passo que a liberdade estadual, no 

que diz respeito à fixação dos preceitos normativos do ensino, é princípio de 

ordem política. Um dos termos da organização constitucional dos Estados 

Unidos é o da irrestrita competência das legislaturas estaduais para legislar 

sobre o ensino.50 

 

 Para o ex-ministro, o sistema de ensino tinha caráter administrativo, sendo assim 

era responsável por administrar e organizar os ensinos dentro dos estados, ou seja, caberia 

aos estados a manutenção do ensino. A legislação caberia à União e os estados deveriam 

organizar a educação de acordo com a legislação nacional e não criar uma legislação 

própria para suprir as necessidades locais. Nesse aspecto é possível perceber que o ex-

ministro ainda acreditava que a centralização da educação seria o melhor meio para o 

desenvolvimento de um sistema de ensino eficaz, no qual a União tivesse total liberdade 

de atuação dentro da educação, para que existisse um sentido educacional único para a 

sociedade.  

 A descentralização da educação era vista por Capanema como retrógrada. Em seu 

parecer, o ex-ministro destacou que o anteprojeto tinha como intuito transferir a 

organização e fiscalização da educação para os estados e que isso fugia do argumento 

federalista que o Brasil tentava estabelecer. Os estados deveriam apenas atuar de forma 

suplente ao que a União estabelecesse gerando assim, uma unidade nacional.  

 
50 idem 
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 A unidade federal foi outro ponto que Capanema criticou no anteprojeto. A 

sistematização do ensino criado por Capanema dentro do Estado Novo se caracterizava 

pela construção de uma identidade nacional. Para ele, a descentralização do ensino 

inibiria a construção dessa identidade, pois era a partir da União que o sistema de ensino 

conseguiria nacionalizar a educação e sucessivamente a população.51 Mais uma vez o ex-

ministro apontou o modelo norte americano como base para sua defesa, pois o sentimento 

nacionalista criado pelo Estados Unidos tinha como base o federalismo, porém 

respeitando a ordem máxima da União.  

 A proposta sobre o ensino primário, normal e secundário presentes no anteprojeto 

também foram criticados por Capanema. O ensino primário para o ex-ministro deveria 

ser tratado com maior importância e que precisaria de uma definição mais precisa no 

anteprojeto. Quanto ao ensino normal, Capanema afirmava ser necessário explicitar as 

diretrizes e limitar as diferentes formas de ensino nos estados.  

 No ensino secundário foi onde residiu a maior crítica do ex-ministro. O argumento 

utilizado por ele não se baseou apenas na descentralização do ensino. O currículo foi um 

ponto que incomodou o ex-ministro, pois a proposta do anteprojeto ia de encontro com a 

principal função do ensino secundário, que seria o desenvolvimento do sentimento 

nacionalista. Esse desenvolvimento, segundo Capanema, seria perdido com o anteprojeto, 

uma vez que a nova proposta de ensino não dava muita atenção para o ensino dos estudos 

clássicos, como o latim.  

 A crítica de Capanema presente em seu parecer sobre a exposição de motivos do 

Ministro Mariani e também sobre o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

se pautou basicamente na descentralização e na falta da base humanista do ensino. Isso 

também ocorreu ao se tratar do ensino profissionalizante e também do ensino superior.  

Capanema apontou que a descentralização do ensino profissionalizante perderia a 

sua principal função na organização e no auxílio da economia nacional, uma vez que a II 

Guerra Mundial tinha indicado o sistema econômico mundial se baseava na produção 

nacional. A descentralização do ensino superior, para o ex-ministro, implicava na falta de 

conexão com as outras etapas do ensino, pois cada região teria autonomia suficiente para 

que não dependesse de uma legislação nacional.   

 A descentralização do ensino era vista pelo ex-ministro como um retrocesso na 

educação e no desenvolvimento do sentimento nacionalista, uma vez que daria abertura 

 
51 idem 
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para que os estados pudessem legislar sobre o ensino básico e superior. Por esses motivos, 

Capanema decidiu propor à Comissão uma reformulação da estrutura central da LDB e 

que fossem feitas emendas nos principais níveis de ensino, com enfoque maior no ensino 

secundário.  

 É possível perceber que a retórica apresentada por Capanema para deslegitimar o 

anteprojeto da LDB não tinha apenas um caráter político de estruturação da educação, 

mas trazia consigo um profundo “amargor” por ter sido ele o responsável por desenvolver 

o sistema de ensino dentro do Estado Novo.  

 Na leitura do parecer do ex-ministro percebe-se que na visão dele a nova proposta 

educacional colocaria de lado todo seu trabalho feito no Estado Novo. Na sua 

argumentação é nítida a preocupação em amenizar o caráter autoritário da Ditadura 

Varguista; coloca acima de tudo o projeto educacional construído, e a ainda remetendo 

sempre à sua participação ativa dentro do governo e também na Constituinte, que resultou 

na promulgação da Constituição de 1946.  

 Por fim, o pedido de refundição da LDB feito por Capanema em seu parecer 

resultou na suspensão das discussões acerca do anteprojeto.  

O parecer dado por Capanema, por si só, não teria força suficiente para parar a 

tramitação da LDB no congresso.52 A sua participação política foi fundamental para que 

isso ocorresse, uma vez que ele tinha muito prestígio político e ainda liderava a maior 

bancada na Câmara, que era a do PSD. A volta de Vargas ao poder em 1951 garantiu que 

a força política de Capanema perdurasse nos anos subsequentes. À frente do maior partido 

existente na época (PSD), Capanema foi responsável por aprovações de projetos de leis 

que foram cruciais para as relações exteriores.53 

 O prestígio político alcançado por Capanema, culminou no arquivamento do 

anteprojeto, que foi reconstituído apenas em 1951, com a volta de Vargas à presidência. 

Porém, foi apenas em 1957 que o anteprojeto voltou a ser debatido no plenário da Câmara. 

Nesse período, o documento esteve apenas dentro da Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara Federal. Em 1959, Capanema sai do Congresso para ocupar o cargo de ministro 

do Tribunal de Contas da União, terminando assim seu ciclo no debate educacional.  

 

 

 
52 MONTALVÃO, Sérgio. Por uma História Política da Educação: A Lei de Diretrizes e Bases e a 

Democracia da Terceira República (1946-1961). 
53 idem  
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Considerações finais: 

 

A política educacional desenvolvida por Gustavo Capanema marcou a história da 

educação brasileira durante o século XX. Instituições desenvolvidas no âmbito de sua 

liderança política ainda fazem parte da estrutura educacional do Brasil. O SENAI, o 

SENAC e o próprio IPHAN são órgãos que perduram por décadas e ainda fazem parte do 

sistema de educação nacional.  

Atuando administrativamente no sentido centralizador, concentrador de poder no 

Estado, Capanema estruturou o sistema educacional nacional bem amarrado ao nível 

federal, mediante a imposição de um modelo único a ser seguido, limitando a ação dos 

entes federados, controlando e fiscalizando a operação do sistema por uma série de 

normas e regulamentos criados em sua gestão. 

A ampla reforma educacional do ensino secundário promovida na sua gestão 

evidencia sua visão intelectual elitista, ao implantar um modelo de formação que 

reforçava a divisão da sociedade, investia na modernização econômica e industrial do 

país, mas não na modernização social, não contemplando no seu projeto educacional atuar 

sobre a secular segregação social do Brasil.  

 Entendendo que a trajetória de vida de Capanema se inseriu em momento de crise 

do liberalismo, do crescimento de nacionalismos exacerbados, e que no Brasil tivemos 

desde movimentos de extrema esquerda a extrema direita na primeira metade do século 

XX, e que ele teve a oportunidade de se relacionar com amplo espectro de intelectuais, 

de diferentes de ideologias e concepções políticas, percebemos Gustavo Capanema como 

um conservador convicto. Não compartilhamos da afirmação presente em algumas obras 

historiográficas de que suas decisões políticas têm um caráter ambíguo, por adotar um 

“modernismo conservador”. 

 Uma das suas características era sim a de se relacionar bem com ampla rede de 

intelectuais, artistas e políticos, dos quais recebeu muita contribuição e lhe possibilitou 

produzir resultados ricos e fecundos na sua atuação política. Porém, se analisarmos os 

princípios que norteiam ou os fundamentos que sustentam o projeto cultural varguista, 

com que Capanema tanto contribuiu, ou, mais especificamente na parte formal deste, que 

era a educação escolar, a visão conservadora está sempre ali claramente definida. 

 Lembremos que, mesmo antes do Estado Novo, na vigência da então recente 

Constituição democrática de 1934, mantinha forte vínculo intelectual com Amoroso 
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Lima, indicando o compartilhamento de uma visão rígida de ordem social, de hierarquia, 

de moral, de cumprimento de papeis sociais bem definidos para a mulher, para a família, 

para o professor, para o aprendiz, para o trabalhador, para a elite. 

 Parece-nos que no Estado Novo ele se sentiu muito à vontade para empreender de 

forma plena, via sistema educacional, a construção de uma sociedade ordeira, 

disciplinada, trabalhadora, obediente e não questionadora. Basta observarmos o empenho 

com que ele mobilizou o Congresso para a não aprovação do projeto original da 

LDB/1961, por acreditar que a descentralização no sistema educacional conduziria ao 

desmoronamento da educação “nacional” e do sentimento de identidade nacional.  

Como afirmamos na página 8 deste trabalho, se as trajetórias individuais estão 

arraigadas em um contexto histórico e o indivíduo não desfruta de liberdade absoluta a 

ponto de poder agir apenas conforme sua vontade e subjetividade; há sempre uma margem 

de escolha consciente. Podemos assim considerar que Gustavo Capanema foi um homem 

público de elevada estatura, idealista, comprometido com as causas nacionais, com a 

modernização do país e da nação. Também podemos concluir que dentre as opções 

ideológicas e políticas que perpassavam a sociedade brasileira nas décadas de 1930 a 

1960, ele posicionou-se claramente de forma conservadora. Certamente tolerante, mas 

firmemente acreditando ser a ordem autoritária o caminho mais seguro para o 

desenvolvimento da nação.   
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