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RESUMO 

 

LUZ, Elaine Coelho da. As Lentes de Guy de Hollanda: A 

disciplina História na obra “Um Quarto de Século de 

Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário Brasileiro” (1957). Dissertação (Mestrado em 

Educação – Área: História e Historiografia da Educação) – 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-

Graduação em Educação, Florianópolis, 2015. 

 

Esta dissertação constitui uma análise acerca da obra Um 

Quarto de Século de Programas e Compêndios de História 

para o Ensino Secundário brasileiro (1931-1956), de Guy de 

Hollanda, lançada em 1957. Documentos como legislações, 

pareceres, programas de ensino e entrevista com a filha do 

referido autor, Ana Maria Teresa de  Hollanda Cavalcanti, 

constituíram o aporte que instrumentalizou a consecução do 

trabalho. O recorte temporal situa-se em 1957 - ano da 

publicação da obra analisada - enquadrando-se no movimento 

de renovação do ensino secundário no Brasil. Os subsídios que 

conduzem a discussão vinculam-se às novas possibilidades do 

fazer historiográfico, proporcionadas pela História Cultural. O 

percurso de pesquisa foi ancorado pelo conceito disciplina-

saber a partir dos estudos de Alfredo Veiga Neto (1996, 2008), 

com vistas a empreender sobre os movimentos da disciplina de 

História em relação às reformas educacionais e a elaboração 

dos compêndios de ensino. No intuito de examinar a 

apreciação analítica de Guy de Hollanda sobre a disciplina, por 

meio da análise das práticas de ensino propostas foi 

movimentada a noção de representações, entendida sob a ótica 

do historiador francês Roger Chartier (2001, 2002, 2011), a 

qual ilumina o olhar do autor sobre a disciplina e o ensino. As 

lentes de Guy de Hollanda focaram questões pertinentes, como 

os programas de ensino, os compêndios de História e a prática 

escolar que utilizavam novos recursos didáticos. 



 
 

Palavras-chave: Guy de Hollanda. Ensino de História. Ensino 

Secundário. Reformas Educacionais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LUZ, Elaine Coelho da. As Lentes de Guy de Hollanda: A 

disciplina História na obra “Um quarto de Século de 

Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário Brasileiro” (1957). Dissertação (Mestrado em 

Educação – Área: História e Historiografia da Educação) – 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-

Graduação em Educação, Florianópolis, ano 2015. 

 

The current  dissertation presents an analysis of Um Quarto de 

Século de Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário brasileiro 1931-1956 (A Quarter Century of 

Programs and Compendiums of the History Discipline for the 

Brazilian Secondary Teaching 1931-1956), of Guy de 

Hollanda, published in 1957. Documents like laws, opinions, 

teaching programs and an interview with a relative of the 

mentioned author, constituted the contribution that informed 

the work attainment. The time frame is located in 1957, year of 

the publication of the analyzed work framing it in the renewal 

movement of the Brazilian secondary teaching. The subsidies 

that conducted the argument are linked the new possibilities of 

the historiographical making, provided by Cultural History. 

The search route was anchored by the concept disciplina-saber 

(subject-knowledge) from studies made by Alfredo Veiga Neto 

(1996, 2008), aiming to enterprise about the movements of the 

discipline of History concerning to the educational reforms and 

the elaboration of the teaching compendiums. In order to 

examine the analytical assessment of Guy de Hollanda about 

the matter, by means of teaching practice analysis proposed, 

was driven the notion of representations, understood from the 

viewpoint of the french historian Roger Chartier (2001, 2002, 

2011), which iluminates the author's look about the discipline 

and its teaching. Guy de Hollanda’s Lenses focused pertinent 



 
 

matters as teaching programs, compendiums of History and the 

school practice using new didactic resources. 

 

 

Keywords: Guy de Hollanda. History Teaching. Secondary 

Instruction. Educational Reforms 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A raridade das fontes não deve desencorajar, 

mas incitar à investigação [...] as fontes não são 

encontradas a menos que sejam buscadas. 

(JULIA, 2002, p. 64). 

 

No sistema educacional atual, o ensino passa por 

inúmeras adversidades. Entre os problemas percebidos há a 

falta de recursos financeiros para as escolas, ausência de 

materiais, desmotivação de professores, insatisfação salarial, 

desvalorização da carreira docente, indisciplina de alunos, 

dentre outros. Entender as dificuldades enfrentadas na 

educação é uma aspiração pessoal antiga, desde o tempo de 

aluna na Licenciatura em História, concluída em 2007, na 

Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. Desde o ano 

de 2004, atuo como professora de História na rede pública 

estadual de ensino de Santa Catarina, e o convívio com colegas 

de diferentes instituições fez com que eu percebesse que: 

alguns profissionais se acomodam com a difícil situação vivida 

no meio educacional; outros professores desistem e abandonam 

a profissão; mas, também, há aqueles que procuram outros 

caminhos. A inserção no Mestrado em Educação representa 

essa busca por um diferencial, quiçá auxiliar na compreensão 

da realidade do contexto escolar. Com esse intento, iniciei a 

investida ao campo acadêmico strictu sensu. Por meio de 

processo seletivo, ingressei na Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC, em 2013. 

Integrei-me ao grupo “Culturas Escolares, História e 

Tempo Presente”, que desenvolve pesquisa coordenada pelo 

professor Norberto Dallabrida “Apropriações da Escola Nova 

no ensino secundário brasileiro realizadas no INEP entre 1955 

e 1964” 1. Apresentava-se, então, uma nova experiência, 

repleta de conhecimentos e trocas de saberes a cada encontro, 

                                                           
1 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 



24 
 

cabendo a mim adentrar em um campo de aprendizagens 

chamado “ensino secundário” e arriscar-me a compreendê-lo. 

Embora o tema do projeto de pesquisa2 apresentado no 

processo seletivo não pertencesse ao rol de leituras e 

discussões do grupo, participei do VIII Colóquio Ensino 

Médio, História e Cidadania, ocorrido na UDESC em outubro 

de 2013, em que apresentei em comunicação oral um texto3 

elaborado a partir da experiência como docente, referente a 

uma atividade realizada com alunos do ensino médio em 2007, 

quando lecionava a disciplina de Estudos Regionais4 na Escola 

de Educação Básica Maria Corrêa Saad, localizada no 

município de Garopaba-SC. No Colóquio, percebi que as 

discussões dos encontros do grupo, se fizeram presentes nas 

comunicações apresentadas. Compreendi, então, que não 

queria mais ficar alheia às discussões sobre o ensino 

secundário. Logo, era chegada a hora de mudar o rumo de 

minha pesquisa e procurar entender melhor esse assunto a mim 

tão instigante. Começou a se esboçar uma nova proposta de 

pesquisa ao surgir um nome que até então eu desconhecia: Guy 

de Hollanda.  

Guy José Paulo de Hollanda5 foi professor do Curso de 

História da Faculdade Nacional de Filosofia – Universidade do 

                                                           
2 O projeto do processo seletivo intitulava-se “Saberes escolares versus 

saberes populares: o lugar dos conhecimentos populares relativos à cura nas 

práticas pedagógicas das escolas estaduais do município de Garopaba/SC”. 
3 Ensino Médio: Uma atividade de Estudos Regional direcionada ao 

Patrimônio local de Garopaba-SC.  Disponível em: 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/EnsinoMedio/article/view/4067/278

8. Acesso em: 5 jul. de 2014. 
4A disciplina “Estudos Regionais” era parte diversificada da matriz 

curricular do Ensino Médio, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, com a proposta de cumprir o que foi estabelecido no 

Artigo nº 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. A disciplina 

integrou o currículo escolar na rede pública de ensino de Santa Catarina até 

o ano de 2011. 
5 Nas fontes consultadas, o nome Guy de Hollanda é grafado de três 

maneiras distintas: “Guy José Paulo de Hollanda”, “Guy de Hollanda” e 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/EnsinoMedio/article/view/4067/2788
http://www.revistas.udesc.br/index.php/EnsinoMedio/article/view/4067/2788
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Brasil, localizada no Rio de Janeiro. Como historiador, 

apresentava grande intuito de valorização da disciplina de 

História, no ensino secundário6 brasileiro, durante o 

movimento de renovação educacional, fundamentado nos 

princípios da Escola Nova, nos anos 1950 e 1960. Motivo que 

se mostrou suficiente para despertar meu interesse. Desse 

modo, iniciei as buscas por informações pessoais e textos 

produzidos por Guy de Hollanda, voltados ao campo do ensino 

de História. Em seus escritos, percebi o quanto seu discurso, 

embora elaborado em meados do século XX, se apresenta 

atual. Conforme discussões realizadas no grupo de pesquisa, 

até hoje, no cotidiano escolar, ainda se persegue a renovação de 

ensino, sendo que o termo “inovador” é utilizado como 

inspiração para nomear projetos educativos, especialmente no 

ensino médio das escolas da rede estadual de Santa Catarina.  

Entretanto, voltando ao foco desta pesquisa, o delineamento 

sobre os primeiros intentos de renovação no ensino secundário 

brasileiro é relevante e vem ao encontro das angústias 

assinaladas no início deste texto, que ainda se fazem 

contemporâneas no sistema educacional. O presente trabalho 

pretende contribuir com o estudo sobre o movimento de 

renovação do ensino secundário. Entender as prescrições 

contidas nos manuais e compêndios desenvolvidos para a 

disciplina de História no ensino secundário brasileiro, por meio 

das análises realizadas por Guy de Hollanda, se dá como forma 

de investigação inserindo-se na Linha de Pesquisa História e 

Historiografia da Educação. Este estudo está relacionado a um 

                                                                                                                           
“Gui de Holanda”. Utilizarei ao longo do texto a forma usada nas 

publicações analisadas nesta pesquisa, grafada como Guy de Hollanda.  
6 Sobre o ensino secundário: “Tratava-se da educação de um grupo social 

muito restrito, jovens herdeiros da oligarquia agrária, filhos de industriais, 

grandes comerciantes, profissionais liberais ou da incipiente classe média 

urbana, [...] expressava distinção cultural de uma elite, destinando-se a uma 

finalidade muito específica, isto é, à preparação para os cursos superiores” 

(SOUZA, 2008, p.89).  
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dos grandes eixos da referida linha de pesquisa ao debruçar-se 

nos esboços sobre os processos de instituição da educação. 

Nesse sentido, a dissertação que se apresenta tem como 

principal objetivo analisar a perspectiva de Guy de Hollanda 

acerca da disciplina de História no ensino secundário brasileiro, 

por meio da obra “Um Quarto de Século de Programas e 

Compêndios de História para o Ensino Secundário Brasileiro 

(1931–1956)” (HOLLANDA, 1957b). A contribuição do 

historiador se efetiva em função de críticas levantadas por ele 

em seus textos, que, juntamente com sugestões, são lançadas 

aos professores do ensino secundário. O recorte temporal da 

pesquisa enquadra-se no movimento de renovação do ensino 

secundário no Brasil, em especial, no ano de 1957, quando foi 

publicada a obra aqui analisada. Para ancorar esta proposta de 

estudo, elencaram-se os seguintes objetivos específicos: dar 

visibilidade e compreender as produções do professor Guy de 

Hollanda, por tratar-se de um profissional atuante que 

contribuiu com a inovação7 do ensino secundário, a partir de 

sua análise dos programas de ensino de História; verificar como 

se deu o processo de valorização da disciplina História nos 

compêndios do ensino secundário brasileiro; e investigar a 

análise realizada por Guy de Hollanda sobre as práticas de 

ensino e a utilização de novos recursos na disciplina História no 

ensino secundário. 

Embora a trajetória profissional de Guy de Hollanda 

seja de evidência nacional e internacional, as informações sobre 

sua vida pessoal foram surgindo timidamente. Persegui na 

                                                           
7 Os termos “inovação” ou “renovação” serão muito utilizados nesta 

pesquisa. Para Werebe (1994, p.210), em geral a expressão inovação 

educacional “[...] se aplica às propostas (anunciadas e/ ou efetivadas) que 

visam a introduzir algo novo [...] no sistema escolar como um todo, ou num 

grau ou ramo de ensino, ou apenas em alguns pontos do sistema, seja no que 

se referem aos objetivos, princípios ou métodos, seja no que se refere à 

estrutura escolar”. No entanto, renovação trata do que já foi inovado, por 

isso, renovado. 
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busca por mais vestígios relativos à biografia de Guy de 

Hollanda, por meio de contato com pessoas de mesmo 

sobrenome, primeiramente, no sítio de buscas google. Após 

algumas tentativas, resolvi estabelecer contato com Ana Maria 

Teresa de Hollanda Cavalcanti8, filha de Guy de Hollanda, a 

qual atendeu gentilmente minha ligação telefônica. A partir 

desse primeiro contato, nos comunicamos em conversas 

informais na rede social facebook e troca de e-mails, pelos 

quais enviei a ela um questionário com um roteiro de perguntas 

abertas (APÊNDICE). Foi também por esse sistema de 

comunicação que ela enviou-me cópias de algumas fotos. O 

currículo de Guy de Hollanda e cópias de algumas fichas 

manuscritas foram a mim remetidos via correio. Uma sugestão 

da banca de qualificação veio ao encontro de meu desejo, a 

intenção de visitar a filha de Guy de Hollanda, a fim de buscar 

mais informações e me aproximar de objetos, documentos ou 

textos inéditos, e, mais do que isso, da memória relembrada por 

alguém de convivência tão próxima. Assim, em uma tarde 

ensolarada, sob os 42º do calor carioca, aos 23 de janeiro de 

2015, tive a oportunidade de conhecer Ana Maria Teresa de 

Hollanda Cavalcanti, filha de Guy de Hollanda, a qual permitiu 

acesso aos pertences e documentos pessoais do pai, 

contribuindo com riqueza de detalhes e informações relevantes 

acerca desse intelectual respeitado no ensino brasileiro. 

A partir desta trajetória, com intenção inicial de dar 

visibilidade à obra de Guy de Hollanda, profissional atuante no 

cenário educacional brasileiro, a busca por mais informações 

sobre sua vida culminou no encontro com familiares, levando 

ao uso da História Oral, fato que enriquece esta pesquisa. As 

informações obtidas por meio dessa modalidade metodológica 

foram imprescindíveis para compor o quadro em que se insere 

Guy de Hollanda como autor de obras relativas à história e a 

                                                           
8 Nas referências, quando me referir a Ana Maria Teresa de Hollanda 

Cavalcanti, citarei apenas Cavalcanti.  
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educação, de forma mais ampla. Foi possível me aproximar do 

perfil pessoal e construir relações com o perfil profissional. As 

memórias suscitadas nos relatos da filha do autor contribuíram 

para vislumbrar as peculiaridades da produção de sua obra. 

Como essa etapa foi a última no que se refere à coleta de 

documentos e informações, os prazos exíguos não permitiram 

um maior aprofundamento na análise das entrevistas, no 

entanto, assim como na perspectiva pensada por Roger Chartier 

(2010), foi possível “escutar os mortos com os olhos” e 

vislumbrar outras faces do autor a partir de maiores 

informações sobre sua vida pessoal. 

O presente estudo recorre à metodologia da História 

Oral, que estabelece e ordena procedimentos de trabalho, por 

meio de entrevistas9 (precedidas de roteiros), transformando as 

narrativas em documentos. Na organização da entrevista, 

ponderei em conduzir a entrevistada sobre as reminiscências 

ligadas à infância ao lado de seu pai, as redes de sociabilidades 

que o envolviam, assim como as lembranças que se referiam ao 

trabalho e produção intelectual de Guy de Hollanda. Esses 

indícios me levaram a refletir juntamente com o pesquisador 

José Carlos Sebe Bom Meihy (2002), quando explica que 

“História oral é um recurso moderno usado para elaboração de 

documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência 

social de pessoas e de grupos. Ela é sempre uma história do 

tempo presente e também reconhecida como história viva” 

(p.13). Graças a esse método de pesquisa, a entrevista 

possibilitou vislumbrar detalhes que estão além dos 

documentos oficiais encontrados sobre Guy de Hollanda. Sobre 

esse imprescindível apoio e com base nas palavras dos autores 

Sarat & Santos (2010): 
Trabalhar com a história oral torna-se 

possibilidade de ouvir não somente minorias, 

                                                           
9 Seguindo os padrões de Comitê de Ética, tais entrevistas ocorreram 

mediante termo de consentimento dos entrevistados e depois de gravados e 

transcritos foram assinadas e autorizada pelos depoentes.  
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mas valorizar todos aqueles que estejam 

representados nas pesquisas e investigações, 

valorizando vozes de pessoas, trajetórias de 

vida, memórias, biografias, histórias que 

possam dar respostas aos nossos 

questionamentos. Este é um dos desafios dos 

historiadores orais (p. 50-51). 

 

O casal de filhos de Guy de Hollanda, Ana Maria Teresa 

de Hollanda Cavalcanti e Alfredo de Hollanda, são filhos de 

seu segundo casamento com Asuncion Custodio Mendez, união 

que permaneceu por 28 anos, até a morte de Guy de Hollanda. 

Cavalcanti também informou que Hortência Hurpia Hollanda 

foi a primeira esposa de seu pai, da qual este se separou após 

sete anos de matrimônio e com quem teve quatro filhos: Teresa 

Maria10, Guy Eduardo, Luiz Francisco e Inês Hortência. A filha 

informou que: “Na certidão de nascimento aparece que ele 

nasceu no Rio, mas ele não nasceu no Rio, é a história por trás 

da história. Papai nasceu em Paris, mas só foi registrado pelo 

pai Raphael de Hollanda, muitos anos depois” 

(CAVALCANTI, 2015, p.8). Guy de Hollanda foi registrado 

em 30 de abril de 1923 no estado da Guanabara, Rio de Janeiro. 

No registro, a data de nascimento consta 17 de novembro de 

1913, dez anos após seu nascimento (ANEXO A), o que 

acontecia com frequência naquela época. Filho de Raphael de 

Hollanda e Antonia Maria Mariotti de Hollanda, avós paternos  

Francisco Camilo de Hollanda e Marianna Chaves de Hollanda, 

os avós maternos Carlo Mariotti e Maria Mariotti. A carteira de 

identidade de Guy de Hollanda informa sobre a cor da pele 

branca, os cabelos e olhos castanhos, altura de 1metro e 87 cm 

(ANEXO B). Guy de Hollanda faleceu aos 61 anos, vítima de 

câncer no estômago, em 13 de setembro de 1975, no Hospital 

                                                           
10 Ana Maria Teresa de Hollanda relatou que Guy de Hollanda tinha grande 

admiração pela obra de Santa Teresa de Ávila, por isso, quis homenageá-la 

ao batizar suas filhas.  
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Graffé Guinle localizado no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, 

RJ. 

 

Figura 1: Guy de Hollanda na balaustrada de navio aos 60 anos 

de idade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, arquivo familiar, 2015. 

 

Estabelecer contato com familiares diretos do professor 

Guy de Hollanda trouxe informações riquíssimas a esta 

pesquisa. Ana Maria Teresa de Hollanda intermediou meu 

contato via e-mail com seu irmão, o paraguaio Alfredo de 

Hollanda, que também se mostrou disposto a contribuir com o 
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envio de materiais e algumas informações a respeito do período 

em que Guy de Hollanda morou no Paraguai. É comum 

encontrar trabalhos sobre o ensino secundário ou inovação 

educacional que estejam fundamentados nos escritos de Guy de 

Hollanda. Entretanto, durante a pesquisa, quando realizei o 

estado da arte, não encontrei publicações contendo informações 

mais detalhadas no que se refere à sua vida particular ou 

subsídios pessoais do autor. Desse modo, contatar diretamente 

com sua família trouxe informações relevantes acerca de suas 

atividades internacionais, de acordo com sua filha 

(CAVALCANTI, 2015):  
 

Em trabalho, fez viagens ao exterior, sua 

primeira viagem para Lisboa, na época do curso 

de Museologia, que terminou em 1938. A 

Fundação Calouste Gulbenkian foi a instituição 

que outorgou uma bolsa de pesquisa a meu pai 

em 1972, e assim ele voltou em viagem de 

estudos para Lisboa 34 anos depois da primeira 

vez. Participava de simpósios e Reuniões em 

Porto Rico, Paraguai. França, Inglaterra, Itália, 

Peru, Equador (p.4-5). 

 

Através de suas memórias, Ana Maria Teresa de 

Hollanda Cavalcanti relembra as viagens realizadas pelo pai. 

No que diz respeito aos trabalhos realizados por Guy de 

Hollanda fora do Brasil, o professor foi um dos cofundadores 

da Faculdade de Filosofia no Paraguai, era encarregado da 

redação de um anteprojeto de Regulamento para esta Faculdade 

que servisse de base para a constituição definitiva do projeto de 

um Claustro de Professores (ANEXO C). Guy de Hollanda 

permaneceu no Paraguai durante 14 anos, ocupando naquele 

país posição de prestígio e respeito entre seus pares, conforme 

regulamento interno da Faculdade de Filosofia em Asunción 

(ANEXO D), marcando, desse modo, suas atividades 

profissionais em âmbito internacional. A obra “Forjadores del 
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Paraguay” faz referência sobre o professor e o trabalho 

desenvolvido por ele naquele país, de acordo com o texto: 

 
Llegó al Paraguay em 1942 como integrante de la 

Misión Cultural Brasileña, en el área educativa. 

Contrajo núpcias con una paraguaya, la señora 

Asunción Méndez, de cuja unión nacieron dos 

hijos. Radicado en le país durante catorce años 

desempeño funciones técnicas, docentes e 

investigativas. Fue uno de los fundadores de la 

Escuela Superior de Humanidades y enseñó en 

esa institución Introducción a los Estudios 

Históricos e Historia General, dentro del plan de 

Profesorado en História. A partir de esta labor 

prestigió otras aulas como las de Escuela Normal 

de Profesores Nº 1 y de la Faculdad de Filosofia. 

En esta última casa de estúdios cumplió a 

cabalidad das funciones de coordinador del área 

de Historia e igualmente organizo y dirigió el 

curso de doctorado de esa sección. Su espíritu 

sagaz, prodente y metódico que lo caracterizaba, 

lo convertió en un assíduo investigador en 

nuestro antigo Archivo Nacional. (MOREIRA, 

p.190,191, 2000).  

 

Sobre as instituições que Guy de Hollanda trabalhou no 

Brasil, Cavalcanti (2015) lembrou que: “[...] trabalhou em 

diversas instituições, mas principalmente, além da Faculdade 

de Filosofia da UFRJ, foi técnico de educação junto ao INEP- 

Capes. Se não me engano, chegou ao nível 22”. 

(CAVALCANTI, 2014, p.1). Por meio do Certificado Nº 194, 

em 13 de fevereiro de 1939, o Departamento Administrativo do 

Serviço Público nomeou Guy José Paulo de Hollanda como 

Técnico de Educação do Ministério de Educação, até 26 de 

janeiro de 1941. O Decreto-Lei nº 1.713 de 28 de outubro de 

1939, assinado por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, 

promove Guy de Hollanda, por merecimento, ao cargo de 

técnico de educação (ANEXO E). Anterior a isso, em junho de 

1936, a Secretaria de Estado da Educação e Saúde Pública 
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(ANEXO F) nomeou Guy José Paulo de Hollanda para o cargo 

de 3º oficial da Diretoria Geral do Expediente, em documento 

assinado por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, pela 

Secretaria de Estado da Educação e Saúde Pública, tendo em 

vista necessidade de contratação e em virtude de concurso. 

Cavalcanti (2015) explicou ainda que no estado do Espírito 

Santo seu pai foi regente da cadeira de “Introdução dos Estudos 

Históricos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade Federal do Espírito Santo”. O ANEXO G 

informa que o professor foi indicado como fundador daquela 

instituição. No Rio de Janeiro, trabalhou na Sociedade 

Universitária Gama Filho, como regente das cadeiras de 

Introdução aos Estudos de História e História da América, em 

agosto de 1965 (ANEXO H).   

No mesmo ano, Guy de Hollanda foi nomeado professor 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no 

Curso de Bacharelado (ANEXO I) para lecionar a disciplina de 

Introdução à História. O Ministério da Educação e Cultura 

emitiu declaração em 05 de agosto de 1965 comprovando os 

cursos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ministrados 

por Guy de Hollanda (ANEXO J). De acordo com Ana Maria 

Teresa de Hollanda Cavalcanti, outra atividade desenvolvida 

por Guy de Hollanda, como meio de complementar os 

proventos foi produzindo verbetes enciclopédicos, nas palavras 

da filha colaboradora deste estudo: “Trabalhou na Mirador no 

Brasil para a Biblioteca Britânica, muitos verbetes de História e 

História da América são dele, só que está escrito GH” 

(CAVALCANTI, 2015, p.5). Quando estava em Lisboa como 

bolsista da Fundação Gulbenkian, Guy de Hollanda escreveu 

vários artigos para “Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira de 

Cultura”, datam de 1973 a 1974 (ANEXO K). 

Quando questionei a possibilidade de Guy de Hollanda 

ter vindo, em algum momento a trabalho para Santa Catarina, a 

filha explica que por meio do Ministério de Educação e Cultura 

ele ministrou cursos em outros estados e inspecionou novas 
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faculdades para que estas fossem registradas. Segundo 

Cavalcanti (2014, p.1): “Acredito que numa dessas viagens 

esteve em Santa Catarina, pois entre os inúmeros papeis que 

tenho, encontrei uma carta com timbre do Ministério da 

Educação e Cultura, de Florianópolis, agradecendo a 

colaboração por lá prestada”. A carta que a filha se refere 

(ANEXO L) foi remetida pela Diretoria do Ensino Secundário 

- Inspetoria Seccional de Florianópolis, em dois de fevereiro de 

1962, e traz agradecimento pela colaboração que evidenciou o 

seu espírito de coleguismo, de trabalho, a sua inteligência e 

cultura em benefício daqueles que ingressam no magistério. 

Dois textos de autoria de Guy de Hollanda me foram 

apresentados no dia da entrevista. O primeiro chama-se “Para 

un nuevo planteamiento de los problemas de la historiografía 

ibero-americana”, publicado em Asunción, pela Revista del 

Ateneo Paraguayo (HOLLANDA, 1946). O texto assinala as 

dificuldades enfrentadas pelos historiadores, ao escrever sobre 

os países latino-americanos, na obtenção de fontes, porém, 

quando se trata de escritores norte americanos, se consagram 

nestes estudos, com fundamentação séria e ampla. O outro 

texto é uma tese apresentada por ele para a defesa da cadeira de 

História da América. Trata-se de um excelente texto sobre o 

movimento dos comuneros, intitulado “Problemática da 

Revolução Comunera de Nova Granada (1781)” 

(HOLLANDA, 1965). Sobre o segundo texto, Cavalcanti 

(2015) a mim argumentou que: 
 

Esta tese é um estudo primoroso sobre o 

movimento dos Comuneros da Nova Granada, 

que teve grande importância na formação da 

América Latina independente, foram grandes 

revolucionários, se voltaram contra o poder da 

Espanha e de seus aliados locais. Teve esse 

movimento na América Latina toda, foram os 

precursores da Independência (p.2-3).  
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Anterior ao contato com a família Hollanda, o texto 

mais antigo da autoria de Guy de Hollanda localizado nesta 

pesquisa é o ensaio “Novo conceito de História da Civilização 

à luz da Etnologia e Pré-história” 11  (HOLLANDA, 1934). O 

prefácio, assinado por Jonathas Serrano, contribui na edição de 

informações quando se refere a Guy de Hollanda: “com 18 

anos de idade, conhece bibliografia melhor do que muitos 

críticos e professores. Conhece em quantidade e, sobretudo, em 

qualidade” (SERRANO, 1934, p.7-8). Em 1934, Guy de 

Hollanda, com aproximadamente vinte e um anos de idade, era 

considerado por Jonathas Serrano um precoce erudito. Essa 

publicação é composta por quatro capítulos, um apêndice e três 

mapas em anexo, com total de 57 páginas. Apresenta no I 

capítulo conceitos de História da Civilização, História, Pré-

história e Etnologia.  No II capítulo estuda o evolucionismo 

materialista e o método etnológico. O método histórico cultural 

é abordado no III capítulo, quando realiza comparação entre as 

diversas culturas por meio deste método. Após, o autor 

examina os círculos culturais pré-históricos, com estudo 

direcionado para as civilizações e artefatos produzidos pelas 

mesmas. O apêndice apresenta mais detalhes sobre os tipos 

específicos das civilizações analisadas, classificadas como: 

primitivas, secundárias e terciárias. Por último, há três mapas 

localizando cada uma das civilizações pesquisadas.  

O fato de Guy de Hollanda ter lecionado na Faculdade 

Nacional de Filosofia – FNFi permitiu que seu nome desfilasse 

vez por outra nas páginas do Boletim da instituição. A partir da 

criação do Centro de Estudos de História (CEH), pertencente a 

FNFi, iniciaram as publicações da revista criada pelos 

                                                           
11 Em grafia original da época da publicação, algumas palavras se 

apresentam escritas de maneiras diferentes. Todas as citações desta 

dissertação, bibliográficas ou textuais, tiveram grafia atualizada de acordo 

com as atuais normas ortográficas da língua portuguesa. 



36 
 

estudantes12  e amplamente apoiada pelos docentes, chamada 

“Boletim de História”. Neste material, consegui preciosas 

informações sobre a trajetória profissional de Guy de Hollanda. 

No texto “Técnica da Pesquisa Histórica” (BOLETIM DE 

HISTÓRIA, 1959, p.136), a seção Noticiário expõe a formação 

acadêmica de Guy de Hollanda como Bacharel em Direito, 

diplomado em História pela Escola de Filosofia e Letras da 

antiga Universidade do Distrito Federal e Curso de 

Biblioteconomia pela Biblioteca Nacional. O referido texto 

também informa que Guy de Hollanda participou da Missão 

Cultural Brasileira no Paraguai (1942-1950), atuando 

ativamente no campo educacional. Segundo descrição do 

Boletim de História (1959). 
 

Na altiva e amiga terra guarani, sua atividade 

didática e técnica foi das mais profícuas, 

podendo-se destacar a qualidade de membro da 

Comissão de Reforma do Ensino Secundário 

(coautor de anteprojeto) e a intensa e variada 

atuação nas disciplinas atinentes à História e à 

Educação na Escola das Humanidades e na 

Faculdade de Filosofia da Universidade de 

Assunção. [...] Estas e outras muitas 

qualificações e comissões (como a de auxiliar da 

Comissão de História das Missões Pedagógicas 

do C.A.D.E.S. para 1959.) têm permitido a Guy 

de Hollanda corresponder às expectativas na 

disciplina básica que rege  (p.136).  

  

Além dos exemplares do “Boletim de História”, outras 

publicações de Guy de Hollanda foram localizadas na fase 

inicial do levantamento de fontes. O artigo de Guy de Hollanda 

“Os Programas e o Ensino da História” (HOLLANDA, 1958a), 

publicado na Revista “Escola Secundária”, permite verificar 

                                                           
12 BOLETIM DE HISTÓRIA. O que pretendemos. Rio de Janeiro, 

Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil; MEC, Ano I, 

números 4 e 5, jul./set. e out./dez. 1959. p.7- 9. 
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seu empenho em diagnosticar e solucionar problemas 

relacionados ao ensino de História. Este periódico pertencente 

à Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário – CADES foi criado no ano de 1957 e sua 

publicação tinha como objetivo divulgar as atividades 

prestadas por esta Campanha, bem como oferecer assistência 

técnica aos docentes e diretores nas escolas de ensino 

secundário. A intenção era de que as ideias publicadas na 

revista “Escola Secundária” chegassem ao professorado, de 

acordo com Rosa (2014): “Sendo a formação dos professores 

secundaristas julgada como um dos pontos mais críticos pelos 

educadores que projetaram a revista, eles tinham a confiança de 

que todos avançariam profissionalmente com a divulgação 

desse periódico educacional, [...]” (p.73). 

A importante obra lançada pelo Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais (CBPE), intitulada “Um Quarto de 

Século de Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário Brasileiro (1931-1956)” (HOLLANDA, 1957b), foi 

uma encomenda do INEP. Trata-se do Volume I da Série IV 

sobre Currículo, Programas e Métodos. Significou respeitável 

trabalho e tornou-se um clássico de fundamental valor para os 

estudos dos programas e currículos da disciplina de História 

sendo utilizado por professores do ensino secundário. A 

distribuição do livro de Guy de Hollanda ficou por conta do 

Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, 

porém, não foram encontradas informações sobre o número de 

edições13. O anexo M apresenta uma cópia das páginas 260 e 

261 da obra de Guy de Hollanda, volume original da biblioteca 

familiar com marginalias escritas a punho pelo autor. Guy de 

                                                           
13 Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti tem um único exemplar com 

anotações pessoais, escritas por Guy de Hollanda. Quando questionei sobre 

o número de exemplares: “Não faço ideia, aquelas tiragens do Ministério da 

Educação, talvez tenha sido uma tiragem, uma boa tiragem, eram livros 

técnicos, eram distribuídos mais para as escolas, setores universitários e 

bibliotecas” (CAVALCANTI, 2015, p.7). 
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Hollanda comenta na nota prévia que foi possível realizar as 

pesquisas e redigir o texto no prazo de cinco meses, entre 

agosto a dezembro de 1956, período dedicado também para os 

procedimentos relativos à publicação e distribuição dos 

capítulos. A obra lançada no ano de 1957 possui quinze 

capítulos e dois apêndices, com 292 páginas, sem ilustrações. 

Vide Figura 2 que traz a imagem da contracapa da obra 

(HOLLANDA, 1957b).  

 

Figura 2: Contracapa do livro “Um Quarto de Século de 

Programas e Compêndios de História para o Ensino Secundário 

Brasileiro 1931 – 1956”, publicado em 1957. 

 

  
Fonte: Biblioteca Central – PUC/RS. 
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Outro artigo de Guy de Hollanda “A pesquisa de 

estereótipos e valores nos compêndios de História destinados 

ao curso secundário brasileiro” (HOLLANDA, 1957b), 

publicado no periódico “Educação e Ciências Sociais – 

Boletim do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais” 

muito contribui para o levantamento de dados. O texto foi 

localizado no Centro de Informação e Biblioteca em Educação 

– CIBEC, que é a unidade dedicada à conservação e 

disseminação de informações produzidas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

- INEP, que os disponibilizou para o grupo de pesquisa 

“Culturas Escolares, História e Tempo Presente”, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Tanto a “Revista 

Escola Secundária” quanto a “Revista Educação e Ciências 

Sociais”, eram periódicos de circulação nacional e representam 

dois importantes polos da renovação do ensino secundário. 

Em sua formação, o professor Guy de Hollanda 

integrou a primeira turma de museologia, foi um dos pioneiros 

a formar-se no ano de 1932 em Museologia do Brasil, pelo 

Museu Histórico Nacional. A Escola de Museologia da 

UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) 

realizou uma homenagem póstuma, na qual Ana Maria Teresa 

de Hollanda Cavalcanti, representando seu pai, recebeu por ele 

a Medalha de Honra ao Mérito, em comemoração aos 80 anos 

da Escola de Museologia. Quando era Técnico de Educação, 

Guy de Hollanda foi designado pesquisador do CBPE, órgão 

que o indicou para organizar e dirigir o livro “Recursos 

Educativos dos Museus Brasileiros” (HOLLANDA, 1958b), no 

qual propõe um repertório dos museus nacionais, atendendo ao 

pedido da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO e seguindo modelo remetido 

por esta entidade internacional. A formação de Guy de 

Hollanda serviu como bagagem intelectual, orientando sua 

análise sobre os programas de ensino e compêndios de 

História.   
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Outros trabalhos e notícias sobre Guy de Hollanda 

foram publicados no “Boletim de História” do Centro de 

Estudos de História da Faculdade Nacional de Filosofia. No 

“Boletim de História” de 1961, o texto intitulado “As 

características da economia do Paraguai no fim do século 

XVIII e seu papel no vice-reinado de Buenos Aires” 

(HOLLANDA, 1961), é anunciado, em nota, que foi produzido 

em cumprimento ao regimento interno da instituição, no artigo 

78, sobre a publicação de teses. Trata-se da defesa de Guy José 

Paulo de Hollanda em concurso realizado na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, quando 

atingiu a livre docência da cadeira de História da América, em 

1961. Outro livro que compõe o grupo de documentos 

encontrados nesta investigação é intitulado “Pardos e Índios no 

Paraguai dos Governadores – Intendentes (Aspectos Sociais e 

Econômicos)” (HOLLANDA, s/d). Essa pequena obra tem 80 

páginas e, curiosamente, traz na capa a informação de que se 

trata da tese apresentada ao concurso da cadeira de História da 

América da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do 

Estado da Guanabara.      

O “Boletim de História” de 1963 traz o artigo 

“Considerações metodológicas sobre as pesquisas concernentes 

à propriedade e ao uso da terra, particularmente no campo da 

História da América e do Brasil” (HOLLANDA & VIANNA, 

1963), texto escrito em parceria com Eremildo Luiz Vianna14, 

                                                           
14 Cavalcanti relatou que seu pai, Guy de Hollanda, por ter sido acusado de 

subversão, foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional Número 

5. Segundo ela, um fato injustificado que a ele trouxe prejuízos materiais e 

emocionais. Em sua dissertação, Ludmila Gama Pereira escreveu sobre os 

embates políticos travados na Faculdade Nacional de Filosofia. De acordo 

com a autora: “O relatório, redigido por Eremildo e enviado para a CIUB, 

intitulado ‘Professores comunistas da Faculdade Nacional de Filosofia’, 

denunciava 44 professores da Universidade do Brasil por ‘subversão’. Entre 

eles estaria o seu companheiro de comunicação no II Simpósio da ANPUH, 

Guy de Hollanda”. (PEREIRA, 2010, p.93). A CIUB a que se refere 



41 
 

sendo uma tese aprovada no “II Simpósio dos Professores 

Universitários de História”, realizado na cidade de Curitiba em 

1962. O texto aborda a importância de um planejamento em 

escala nacional sobre investigações históricas acerca da 

propriedade e uso da terra. Neste mesmo número do “Boletim 

de História”, a publicação do artigo “As Pesquisas Históricas e 

as Faculdades de Filosofia” (HOLLANDA, 1963) trata sobre a 

carreira docente, levanta críticas sobre a falta de recursos 

adequados, como bibliotecas públicas, formação do professor e 

incentivo à pesquisa.  

A seção Noticiário anuncia a palestra proferida por Guy 

de Hollanda e por José Américo Pessanha, que tratou sobre os 

problemas da Historiografia e da Filosofia da História. Ainda, 

no Noticiário deste número do “Boletim de História”, consta o 

anúncio sob o título “A CADES promove seminários de 

História”, relativo a palestras direcionadas aos professores 

secundários de História, e informa que entre os relatores está o 

Professor Guy de Hollanda com o tema “Objetivos do ensino 

de História. Suas relações com a Geografia e as Ciências 

Sociais”. O Centro de Estudos de História da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná, enviou 

ofício para Guy de Hollanda, em 31 de outubro de 1961, 

convidando-o para realizar conferência e seminário naquela 

universidade (ANEXO N). Logo, vê-se que se trata da 

produção de um historiador que apresentava grande intuito de 

valorização da disciplina de História, um autor atuante nas 

questões educacionais em sua época. 

No corpus empírico desta investigação, as fontes 

selecionadas para a pesquisa se compõem por documentos 

impressos e entrevista oral. Nesta pesquisa, serviram como 

fontes uma entrevista com Ana Maria Teresa de Hollanda 

Cavalcanti, realizada no decorrer deste estudo, e ainda, um 

                                                                                                                           
Ludmila Gama Pereira é a Comissão de Investigação da Universidade do 

Brasil. 
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questionário recebido e respondido por ela, via email. A obra 

“Um Quarto de Século de Programas e Compêndios de 

História para o Ensino Secundário Brasileiro (1931-1956)” 

(HOLLANDA, 1957b) destaca-se como fonte principal para 

este estudo, por sua relevância. Tendo em vista que a seleção 

dos documentos de pesquisa é uma importante etapa da 

operação historiográfica, realizei levantamento bibliográfico 

procurando teses, dissertações, artigos e livros. Em busca de 

entendimento sobre a renovação educacional que ocorreu no 

ensino secundário brasileiro, mais especificamente ao que se 

relacionava a disciplina de História, determinei como problema 

de pesquisa estudar nesta obra os três aspectos analisados por 

Guy de Hollanda, a saber: os programas de ensino para a 

disciplina de História, os compêndios de História e as novas 

práticas de ensino de História na sala de aula, analisados por 

ele durante as reformas educacionais ocorridas entre 1931 e 

1956. Analiso estes aspectos a partir dos escritos de Guy de 

Hollanda: Quais suas propostas de renovação educacional? 

Entender a perspectiva desse historiador sobre o ensino de 

História permite verificar quais são as propostas lançadas por 

ele, em benefício da valorização da disciplina de História no 

ensino secundário brasileiro.  

Na organização do livro (HOLLANDA, 1956b), o autor 

faz uma revisão nos programas e compêndios do ensino 

secundário, entre os anos de 1931 e 1956. Os primeiros cinco 

capítulos revisam os programas de ensino conforme as 

reformas educacionais desse período: Reforma Francisco 

Campos em 1931, Reforma Capanema em 1942 e Lei de 1951. 

A revisão dos compêndios de História para o ensino secundário 

é revelada em seis capítulos e a análise sobre as práticas do 

ensino de História se apresenta em quatro capítulos. Dois 

apêndices compõem a última parte do livro: o Apêndice I 

apresenta uma listagem dos livros analisados e o Apêndice II, 

reproduz os programas de História de 1931, 1936, 1940 e 1949, 

com intenção de proporcionar consulta ao leitor interessado.  
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 Sendo assim, esta investigação se conecta com o estudo 

da Educação do Brasil, verifica a produção de um intelectual 

dedicado ao estudo do ensino secundário de sua época, que 

apresentava tentativas em abandonar o modelo de ensino 

tradicional. Para compreender esta forma de ensino, busquei em 

Clermont Gauthier (2012) uma definição: “A pedagogia 

tradicional, portadora dos costumes dos séculos passados, 

define-se como uma prática do saber-fazer conservadora, 

prescritiva e ritualizada, e com uma fórmula que respeita e 

perpetua o método de ensino do século XVII” (p.175). Com 

intenção de oferecer ao aluno outras condições de 

aprendizagem, a Escola Nova representava esta busca por 

novos procedimentos pedagógicos, procurava demarcar o aluno 

no centro de suas preocupações, opondo-se ao que acontecia 

tradicionalmente, ou seja, o ensino centrado no mestre que 

transmitia os conteúdos. O que me proponho a pesquisar se 

insere no movimento de renovação pedagógica que, em certa 

medida, trazia propostas educacionais utilizando diferentes 

métodos de aprendizagens, incluindo recursos pedagógicos 

distintos a fim de alcançar êxito no meio escolar. Esta 

pedagogia, distinta do modo tradicional, era a idealizada pelo 

professor Guy de Hollanda, que a partir de seus anseios e 

influências escolanovistas buscava outros recursos de 

aprendizagem para o sistema educacional. No final da década 

de 1920, a pedagogia da Escola Nova demarcou as práticas dos 

chamados reformadores da educação. Neste sentido, com 

intenção de vislumbrar acerca da pedagogia Escola Nova, é 

possível tomar os estudos de Marta Maria Chagas de Carvalho 

(2011): 

 
Como se viu, no campo normativo da 

pedagogia moderna, essa pedagogia prática 

[...] propõe-se como arte cujo segredo é a boa 

imitação dos modelos. Diferentemente da 

pedagogia da Escola Nova, que se difunde no 

país a partir de meados da década de 1920 
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pretende subsidiar a prática docente, com um 

repertório de saberes autorizados, propostos 

com seus fundamentos ou instrumentos 

(p.191). 

 

Nesse intento de renovação, Guy de Hollanda 

incentivou o uso de novos recursos pedagógicos em sala de 

aula a partir da utilização de diafilmes, mapas e fotografias ao 

trabalhar a disciplina de História. Ele também discutia a falta 

destes novos elementos didáticos no currículo escolar, com 

intenção de avançar e ir além dos compêndios e da 

memorização, almejando um aprendizado efetivo, seguindo um 

modelo pedagógico inovador no ensino secundário. Outros 

pensadores e profissionais da educação vinculados ao 

movimento escolanovista buscavam mudanças no âmbito 

educacional para o ensino secundário. Lourenço Filho esteve 

no comando do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP) desde sua criação em julho de 1938 até 1945. Em 1952, 

Anísio Teixeira foi nomeado diretor do INEP, ali 

permanecendo até 1964. Nesse período, designou a Guy de 

Hollanda a realização de um estudo por meio da análise dos 

manuais utilizados no ensino secundário - o resultado deste 

estudo se deu com a produção do livro “Um Quarto de Século 

de Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário Brasileiro (1931-1956)” (HOLLANDA, 1957b), 

principal fonte de estudo desta pesquisa que se apresenta. 

Em seus estudos acerca da História da Educação, 

Dallabrida (2009) esclarece sobre a modernização do ensino 

secundário em âmbito nacional e a atuação de Francisco 

Campos “como primeiro ministro da Educação e Saúde 

Pública, ele introduziu esse espírito renovador na reforma do 

ensino secundário brasileiro em 1931” (p. 189). A procura por 

algo que pudesse contribuir com a renovação do sistema 

educacional deixa evidente o quanto, naquela época, já se 

buscava revigorar o ensino. A inspiração voltava-se em prol de 

melhorias que favorecessem o rendimento dos alunos e, 
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também, na qualidade da escolarização que oferecesse 

possibilidades aos jovens de inclusão ao mercado de trabalho. 

A reforma Francisco Campos foi reorganizada por meio da Lei 

Orgânica do ensino secundário de 1942, que mais tarde ficou 

conhecida por reforma Capanema.  

O mineiro Gustavo Capanema, Ministro da Educação e 

Saúde, promulgou uma nova reforma educacional que 

modificou o ensino secundário, por meio do Decreto-lei nº 

4.244, de 09 de abril de 1942. A reforma Capanema mantém a 

característica elitista do ensino secundário brasileiro, 

apresentando um caráter conservador em relação ao ensino de 

História. Esta Lei Orgânica do Ensino Secundário (LOES) 

dispõe sobre a organização do ensino secundário, com 

finalidade de formar adolescentes com consciência patriótica e 

humanística.  A Loes vigorou até a criação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº4024 de 1961. 

Estava inserida no discurso estadonovista a ideia de que pátria é 

uma categoria central, de acordo com Reznik (1992): “na 

medida em que a pátria estava fundada no passado, seria 

fundamental para a formação de todos os patriotas o estudo da 

história do Brasil” (p.107). Com este argumento, almejava-se, 

naquele momento, a criação urgente da cadeira de história do 

Brasil no curso secundário. É neste sentido que Guy de 

Hollanda realiza sua análise e formula as propostas renovadoras 

para a disciplina de História voltada ao ensino secundário 

brasileiro.  

A perspectiva em torno de mudanças e renovação do 

ensino permanecia. Em janeiro de 1959 ocorreu o Manifesto 

dos Educadores. Fernando de Azevedo, inspirado nos ideais da 

educação nova, considerava que a escola deveria ser 

reformada. Esse movimento envolveu educadores, os quais 

estabeleceram um documento lançado ao povo e ao governo 

reafirmando os princípios do primeiro manifesto, convocando o 

país para a luta em busca de uma educação de qualidade para 

todos (AZEVEDO, 2010). A finalidade primordial desse 
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movimento era tratar de questões gerais de política educacional 

e difundir ao maior número possível de pessoas, incluindo a 

opinião pública, na consciência dos problemas que afligiam a 

educação no Brasil. Guy de Hollanda se fez presente entre os 

160 signatários que participaram do Manifesto de 1959. De 

acordo com Ghiraldelli Jr (1990). 
 

O conjunto de ideias que permeou tais 

experiências não estava fora de sintonia com a 

época. Pelo contrário, a década de 50 e o início 

dos anos 60 colocaram em pauta a ideologia 

desenvolvimentista presente no “Manifesto dos 

Pioneiros” de 1932. Renovadores educacionais, 

liberais, socialistas, militantes das esquerdas 

cristãs etc. concordavam na crítica de que a 

sociedade brasileira passava por uma transição 

que encaminhava o país para a modernização, 

em detrimento da sociedade tradicional, de base 

agrária. Tratava-se, então, no pensamento 

desses grupos, de instaurar uma nova escola, 

que pudesse ser democrática e que, uma vez 

pertencente a uma fase de crescente 

industrialização, superasse a dicotomia entre o 

“fazer intelectual” e o “fazer manual”. Os 

“métodos ativos” da Pedagogia Nova foram 

tomados como instrumentos para tal superação 

e inspiravam experiências na rede particular e 

na rede pública do ensino (p.128/129).  

 

A reflexão sobre a perspectiva de mudanças proposta 

por Guy de Hollanda se justifica pela situação política daquela 

época, quando a sociedade brasileira experimentou um curto 

período democrático que, embora fosse limitado, possibilitava 

algumas modificações, inclusive, na educação. Anísio Teixeira 

usou estratégias para contornar as dificuldades enfrentadas pelo 

INEP. Com intenção de dinamizar a instituição, ele criou a 

Campanha do Livro Didático e Manuais de Ensino a 

(CALDEME). Campanha que intencionava analisar os livros 

didáticos que circulavam no país, também era voltada para 
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produção de material didático; fato que será abordado 

posteriormente nesta pesquisa.  

Seguindo nesta esteira de empenhos em busca de 

renovação pedagógica no âmbito educacional, ocorreu a 

criação da CADES, fixada pelo Decreto nº 34.638, de 17 de 

novembro de 1953. Bernardes (2010, p.12), lembra que 

“Esforços como a criação da CADES (Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário), em 1953, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, evidenciam a grande 

preocupação que existia em relação à formação dos professores 

secundários”. Assim, com o objetivo de renovar o ensino 

secundário, a CADES publica a “Revista Escola Secundária”, 

promovendo aperfeiçoamento de professores.  

As medidas tomadas em prol da qualificação dos 

professores do ensino secundário evidenciam a preocupação 

com a renovação desse nível de ensino. Nesse sentido, 

Mendonça e Xavier (2006, p.32) afirmam que “Para Anísio 

Teixeira, a questão do ensino médio era o verdadeiro nó do 

sistema educacional brasileiro”. Embora as autoras estejam se 

referindo ao ensino secundário brasileiro com o tratamento 

atual de ensino médio, querem dizer que era intenção de 

solucionar essas questões marcantes no ensino secundário, com 

objetivo de dinamizar a renovação neste setor do ensino. 

Anísio Teixeira, por meio da criação destas campanhas, 

procurava afirmar seu lugar no INEP. O MEC era o organismo 

que fazia o controle sobre a educação, a serviço do Estado.  

Ainda, nesse período, sucederam-se alterações 

significativas para a educação brasileira, como a aprovação do 

Decreto nº 38 460 no ano de 1955, que criou o CBPE no Rio de 

Janeiro, então capital da República. Com caráter 

descentralizado, criou também cinco Centros Regionais 

subordinados ao INEP, sediados nas capitais estaduais São 

Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Salvador. A 

criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais tinha 

como objetivo promover estudos que viessem reforçar questões 
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educacionais e difundir pesquisas como forma de estratégias de 

inovação na educação. Por meio de sua criação, surgiram 

propostas de intervenção sobre o sistema de ensino, baseadas 

nas pesquisas de ponta, promovidas pelo próprio CBPE e pelos 

Centros Regionais. A partir de 1956, a CALDEME foi 

integrada ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. De 

acordo com Juliana Miranda Filgueiras (2011a, p. 03): 

“Entender essa Campanha e a atuação vinculada ao 

CBPE/INEP é esclarecedor para se compreender a importância 

que o livro didático teve nos debates dos anos 1950 e 1960”. 

Além de publicar livros de autores brasileiros, o Boletim do 

CBPE: “Educação e Ciências Sociais” realizava tradução de 

obras que apoiassem a educação. Nesse sentido, as medidas 

tomadas chegam ao meio escolar por intermédio das 

prescrições e na afirmação da importância destes materiais 

“[...] é o livro didático que constrói e legitima o que deve ser 

ensinado, lembrado e assim, legado como memória às gerações 

futuras” (SILVA & GASPARINI, 2010 p. 37). Entre outras 

funções, a Campanha tinha como principal objetivo elaborar 

planos ou guias de ensino15, com a finalidade de contribuir com 

o trabalho dos professores do ensino secundário.  

Destaca-se que esta dissertação que se apresenta procura 

sintonizar-se com outros estudos realizados sobre a temática. 

Assim, com as investigações desenvolvidas por Juliana 

Miranda Filgueiras (2011), sobre os livros didáticos já citados 

acima. Sua tese de doutorado: “Os processos de avaliação de 

livros didáticos no Brasil (1938-1984)”, analisou os programas 

e livros didáticos de História, apoiando-se também na obra de 

Guy de Hollanda (1957b). Outro trabalho da autora 

(FILGUEIRAS, 2011b), o artigo “As ações da Campanha do 

Livro Didático e Manuais de Ensino (CALDEME)”, busca 

compreender a política para o livro didático, estabelecida pela 

                                                           
15 Trata-se de guias escritos para orientação dos professores. 

(FILGUEIRAS, 2011a). 
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Caldeme ao analisar os problemas da educação secundária e o 

lugar do livro didático. Ambas as obras permitiram compor a 

cena do ensino secundário no Brasil, as mudanças legislativas 

que ocorreram e a movimentação do ensino de História diante 

das novas propostas. 

Com relação a outros textos sobre Ensino de História, o 

trabalho de Luis Reznik, “Tecendo o amanhã (A História do 

Brasil no Ensino Secundário: Programas e Livros Didáticos, 

1931 a 1945)” (REZNIK, 1992), tem por principal objetivo 

analisar as teias de relações que envolvem o ensino e o 

pensamento social brasileiro no período 1931 a 1945. Nele, o 

autor realizou levantamento bibliográfico, investigou sobre a 

produção dos livros didáticos, arquivos, legislação, jornais e 

artigos. Entre os subsídios do autor para esta pesquisa, 

apresenta-se a expansão do ensino secundário que ganhou 

evidência a partir de 1942, a questão da História da Civilização 

e o estudo dos livros didáticos voltados ao curso secundário que 

continham a disciplina de História do Brasil. Essas questões se 

aproximam e mostram afinidade com o problema foco da 

pesquisa. Além disso, seu estudo contribui para o entendimento 

acerca do papel do ensino de História, aplicado no ensino 

secundário para a construção da sociedade crítica que se 

pretendia estabelecer. 

O estudo desenvolvido por Maristela da Rosa (2013) 

em sua dissertação de Mestrado “Rompendo Normas: trajetória 

social e prática docente de Eglê Malheiros no colégio estadual 

Dias Velho (Florianópolis, 1947/64)” contribui para a minha 

pesquisa. O objetivo principal de sua pesquisa era compreender 

a trajetória social e prática docente da professora Eglê 

Malheiros, realizando uma trajetória a partir de sua origem 

sociofamiliar e carreira profissional. Embora traçar a trajetória 

de Guy de Hollanda não seja o objetivo central de meu 

trabalho, os passos seguidos pela autora (ROSA, 2013) se 

aproximaram no sentido de haver entrevista oral em sua 

pesquisa. Levando em consideração o fato de que apenas 
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consegui contato com familiar, que se dispôs a conceder 

entrevista, antecedia menos de um mês da qualificação, um 

trabalho consistente e com características semelhantes veio 

nortear meu estudo. 

A investigação sobre Ensino Secundário na História da 

Educação, desenvolvida por Fabiana Teixeira da Rosa, 

intitulada “Circulação de ideias sobre a renovação pedagógica 

do ensino secundário brasileiro em periódicos educacionais 

científicos (1956-1961)” (ROSA, 2014), apresenta-se como 

importante base para estudo. Ela tem como objetivo principal 

compreender a circulação de ideias sobre a renovação 

pedagógica do ensino secundário brasileiro, entre os anos de 

1956 a 1961, em três periódicos científicos: na “Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos”; no “Boletim do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Educacionais, Educação e Ciências 

Sociais”; e na “Revista Escola Secundária”, criada pela 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário. O texto discute a circulação de ideias a partir das 

publicações, acerca do ensino secundário e aborda o tema da 

renovação pedagógica. Este estudo possui recorte temporal 

aproximado desta pesquisa, desse modo, contribui com a 

fundamentação acerca do contexto educacional de meu 

interesse.   

Com o intuito de explanar melhor a proposta de 

investigação que aqui se apresenta, os subsídios que 

encaminham a discussão vinculam-se à abordagem teórica 

proporcionada pela História Cultural. Esta perspectiva conduz 

aos escritos do historiador francês Roger Chartier, engajado na 

História Cultural e conecta-se a essas novas possibilidades do 

fazer historiográfico. Os estudos de Chartier (2002) 

demonstram que “A história cultural, tal como a entendemos, 

tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler” (p.16-17). Para ampliar 

entendimento acerca da História Cultural, Carvalho (2003) 



51 
 

afirma que “os estudos de História Cultural formulam novos 

problemas cuja investigação se insere nos domínios 

tradicionalmente reservados à História da Educação” (p.259). O 

alargamento temático da História Cultural foi um desafio 

lançado, que obteve resultados positivos, tendo em vista que 

cada vez mais há presença da História da Educação nas 

pesquisas educacionais. 

Ao verificar as possíveis contribuições do estudo de 

Guy de Hollanda para a disciplina História no ensino 

secundário brasileiro, a noção de disciplina remete aos escritos 

de André Chervel (1990), este autor avalia que a partir do 

século XX o termo “disciplina” é usado como matéria de 

ensino. O autor contribui com a discussão sobre o estudo da 

evolução das disciplinas, conteúdos e exercícios. Para Chervel, 

a história das práticas de motivação e de estímulo ao estudo 

perpassa toda a história das disciplinas. Seus comentários 

contribuem com o entendimento acerca da escrita relativa ao 

ensino da disciplina de História no currículo prescrito, que se 

apresentava no ensino secundário, além disso, permite refletir 

quanto ao uso de novos recursos, pois: “Toda inovação, todo 

novo método chama a atenção dos mestres por uma maior 

facilidade, um interesse mais manifesto entre os alunos, o novo 

gosto que eles vão encontrar ao fazer os exercícios, a maior 

modernidade dos textos [...]” (CHERVEL, 1990, p.205). 

Este estudo apoia-se na categoria “disciplina-saber” 

(VEIGA NETO, 1996. 2008) para verificar a análise de Guy de 

Hollanda diante dos programas de ensino da disciplina História 

e dos compêndios utilizados na disciplina História no ensino 

secundário. Na perspectiva de Alfredo Veiga Neto (1996), há 

dois eixos para a palavra “disciplina”, trata-se do cognitivo e do 

corporal. Nesta pesquisa, ao me referir sobre a disciplina 

História, dirijo o olhar apenas ao aspecto cognitivo desta 

palavra, ou seja, disciplina-saber. Veiga Neto (1996, p.57), 

afirma: “Ao falar em disciplina-saber, refiro-me às próprias 

unidades, a cada um dos compartimentos nos quais se dividem 
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os saberes ou às maneiras como se fracionam e se articulam os 

saberes”. A História ocupa lugar específico nos programas de 

ensino e nos compêndios do ensino secundário, pelos quais, 

pode levar o aluno a contextualizar no tempo e espaço os fatos 

ocorridos.  

A noção de representação discutida por Roger Chartier 

(2001, 2002, 2011) contribui para dar visibilidade as formas 

como a disciplina de História estavam sendo apresentada nos 

programas e compêndios. Chartier ilumina o estudo “das 

diversas relações que os indivíduos ou os grupos mantêm como 

o mundo social” (CHARTIER, 2011, p 13), auxilia a ler o 

campo educacional quando argumenta sobre a representação, 

que se apresenta aqui como princípio norteador da pesquisa. De 

acordo com Chartier (2002, p.23), a noção de representação é 

um importante conceito utilizado “[...] quando pretendem 

compreender o funcionamento da sua sociedade ou definir as 

operações intelectuais que lhes permitem apreender o mundo”. 

A partir desta premissa, o conceito cabe como instrumento que 

faz ver um objeto ausente. Ao analisar os manuais, Guy de 

Hollanda elaborou uma representação daquilo que era aplicado, 

ou que estava prescrito para as aulas de História do ensino 

secundário. Em Chartier (2002), encontrei mais argumentos 

esclarecedores quanto a este conceito:  
 

As definições antigas do termo (por exemplo, a 

do dicionário de Furetière) manifestam a tensão 

entre duas famílias de sentidos: por um lado, a 

representação como dando a ver uma coisa 

ausente, o que supõe uma distinção radical 

entre aquilo que representa e aquilo que é 

representado; por outro, a representação como 

exibição de uma presença, como apresentação 

pública de algo ou de alguém (p. 259).  
 

A representação indica uma presença que cobre uma 

ausência, de algo do passado que não está mais aqui. A história 

produzida para um manual didático é uma produção intelectual 
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respaldada por fontes que lhe dão o caráter científico, sendo 

assim, constitui uma representação de uma época ou período, 

dependendo do recorte definido pelo historiador. Nesse viés, um 

manual de História do ensino secundário é um documento e faz 

uma reapresentação do passado, podendo ser uma nova 

apresentação do acontecimento. Sendo assim, “Entendemos a 

representação como produto e produtor de práticas. A produção 

didática, por exemplo, constitui-se em representação à medida 

que é o produto de uma prática simbólica que se transforma em 

outras representações” (SILVA e GASPARINI, 2010, p.38). De 

certo modo, ao ler e estudar os manuais de História, Guy de 

Hollanda se apropriou em parte de seu conteúdo, passou a 

analisar e tecer comentários, e, com o resultado se apresenta 

uma representação. Com intento na renovação pedagógica, Guy 

de Hollanda, em seus escritos, sugere diferentes formas de 

trabalhar a disciplina de História no ensino secundário, 

utilizando novos recursos didáticos; esses se fazem integrantes 

do currículo prescrito.  

Ao entrar nesse universo que trata sobre o prescrito nos 

manuais, bem como práticas de ensino, percebo a relevância do 

discurso colocado por Guy de Hollanda quando almejava 

valorização do ensino de História. Para Dominique Julia (2002, 

p. 51) “[...] toda a história das disciplinas escolares deve, em um 

mesmo movimento, considerar as finalidades óbvias ou 

implícitas buscadas, os conteúdos de ensino e a apropriação 

realizada pelos alunos, tal como pode ser medida por meio de 

seus trabalhos e exercícios”. Nesta investigação, as prescrições 

para o ensino secundário conduzem até a categoria disciplina-

saber que, por sua vez, será conceito utilizado para subsidiar a 

análise da obra de Guy de Hollanda quando este autor discute 

ensino de História, livros didáticos e o ensino em sala de aula. A 

“disciplina-saber” consiste naquilo que o professor realiza ao 

ministrar suas aulas, sua forma de trabalhar o que está prescrito, 

aquele conteúdo a ser ensinado em uma disciplina específica, no 

caso deste estudo, a História apresentada.  Para Veiga Neto 
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(2008), em termos do eixo dos saberes, a disciplina-saber define 

as práticas e os saberes escolares. Assim, a categoria de análise 

“disciplina-saber” permite aprofundar o entendimento sobre as 

prescrições presentes nos compêndios para o ensino da 

disciplina História, voltados ao ensino secundário. Quando 

discute sobre a presença da disciplina escolar no currículo, 

Bittencourt (2003, p.17) afirma que “As transformações 

substantivas de uma disciplina escolar ocorrem quando suas 

finalidades mudam. As finalidades mudam para atender a um 

público escolar diferenciado e como resposta às suas 

necessidades sociais e culturais”. Acompanhando a trajetória da 

disciplina História, verificam-se aspectos pertinentes às 

alterações de suas finalidades como disciplina-saber no 

currículo escolar do ensino secundário brasileiro. Nesta esteira, 

os manuais escolares analisados por Guy de Hollanda ganham 

destaque como principais fontes para investigação da cultura 

escolar, como observa Ana Maria Badanelli (2010): 

 
Una de las fuentes históricas más importantes 

de que disponemos es el conjunto de los libros 

utilizados en las instituciones educativas: los 

manuales escolares. Desde el origen de los  

sistemas nacionales de educación, a comienzos 

del siglo XIX, y aún antes, los libros escolares 

han ocupado un lugar preponderante en las 

aulas de todos los países. Con diferentes 

características, con diversos formatos, con 

distintos contenidos, los manuales escolares son 

un instrumento central en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar 

(p.47). 

   

Para tanto, o trabalho resultante se estrutura em três 

capítulos. Em cada um deles utilizei como base para as 

discussões o estudo de sua obra principal (HOLLANDA, 

1957b). Outros textos produzidos por Guy de Hollanda 

também serão utilizados como fundamentação de suas ideias, 
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na análise dos programas, compêndios e práticas de ensino de 

História, do ensino secundário brasileiro. Por meio da 

investigação realizada no primeiro capítulo, busco evidenciar a 

discussão em torno dos programas de História para o ensino 

secundário brasileiro verificando as análises de Guy de 

Hollanda quando examina os programas de ensino de acordo 

com as reformas educacionais. Trata-se de seu estudo sobre os 

programas de ensino nas reformas educacionais de Francisco 

Campos (1931), de Gustavo Capanema (1942), e ainda seu 

parecer referente aos programas de ensino de História em 1951 

com a nova Lei Nº 1. 359, que reorganizou a seriação do 

estudo da História.  

O segundo capítulo se constitui da produção de Guy de 

Hollanda, quando o autor analisa os compêndios da disciplina 

de História voltados ao ensino secundário brasileiro.  Assim 

como no capítulo anterior, os indicadores levam às reformas 

educacionais, verificando sobre os apontamentos do autor 

referentes aos novos compêndios de História e a Reforma 

Francisco Campos (1931), os compêndios de História Geral e 

do Brasil na Reforma Gustavo Capanema (1942) e por fim, os 

compêndios de História para os programas de 1951.  

O terceiro e último capítulo se propõe a verificar as 

práticas de ensino utilizadas no secundário brasileiro. Guy de 

Hollanda dá enfoque ao uso de novos recursos didáticos, como 

meios audiovisuais, leituras complementares, atlas histórico e 

fotografias nas aulas de História.  Também é discutido sobre a 

presença de estereótipos e valores na disciplina de História, 

assim como sua retirada, almejando compreensão entre os 

grupos sociais. O último tema tratado é sobre os programas e o 

Ensino da História. Em reação a isso, Guy de Hollanda analisa 

os tipos de programas, o que previam e os problemas 

enfrentados para segui-lo. Dessa forma estruturado, o capítulo 

aborda as peculiaridades dos programas mínimos e de 

desenvolvimento, e ainda, o conteúdo que é determinado para 

estudar na disciplina de História.  
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Guy de Hollanda foi um intelectual de seu tempo, ao 

vislumbrar seus escritos sobre programas de ensino, 

compêndios e práticas de ensino, a inspiração no movimento de 

renovação do ensino é contagiante. Por meio desta 

investigação, há intenção de aproximar das experiências 

relativas ao ensino secundário brasileiro, ao que era prescrito 

para a disciplina de História. Uma leitura atenta é suficiente 

para perceber que os textos de Guy de Hollanda reverberam, 

trazem discussões atuais, chegam até a atualidade e deslizam 

na realidade da escola em cada ambiente, transcorre pela sala 

de aula, perpassa pela sala dos professores, passa pelos 

corredores e adentra a biblioteca. Seus escritos aproximam-se 

dessa realidade como quem vem à luz de sua experiência 

estimular professores e professoras a modificar suas aulas, 

inspirados na tão sempre almejada renovação educacional. 
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2 PROGRAMAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO 

SECUNDÁRIO BRASILEIRO 

Através dos programas divulgam-se as 

concepções científicas de cada disciplina, o 

estado de desenvolvimento em que as ciências 

de referência se encontram e, ainda, que 

direção devem tomar ao se transformar em 

saber escolar.  

(ABUD, 2003, p.28). 

Em sua obra intitulada “Um Quarto de Século de 

Programas e Compêndios de História para o Ensino Secundário 

Brasileiro (1931-1956)” (HOLLANDA, 1957), Guy de 

Hollanda aborda compêndios de História, práticas de ensino, 

currículos de História utilizados nas escolas do ensino 

secundário. Os exemplares que foram disponibilizados 

gratuitamente nas bibliotecas são importante material 

direcionado aos professores dos cursos de formação e aos 

profissionais vinculados ao Ministério da Educação 

(FILGUEIRAS, 2011a, p.14). De certo modo, para abordar o 

tema “ensino secundário”, a bibliografia consultada direciona a 

discussão aos programas de ensino de História e aos 

compêndios, esclarecendo do que se trata especificamente.  

Ao tratar sobre programa de ensino da disciplina 

História, Guy de Hollanda considera: “[...] ‘programa’, no 

sentido lato, que inclui as instruções metodológicas e a lista 

dos temas de ensino obrigatório” (1958a, p.83). Os programas 

de ensino são importantes instrumentos curriculares, criados 

pelo Estado para conduzir aos ideais daquilo que almeja para 

sua sociedade. Os professores Ariclê Vechia & Karl Lorenz 

(1998), em estudo de fôlego sobre os programas de ensino, 

apresentam uma coletânea de tais documentos produzidos pelo 

Colégio Pedro II, elaborados entre 1841 e 1951.  Nessa obra, os 

autores referem-se ao importante papel efetuado pelos 

programas, contribuindo para formar uma definição sobre esses 

documentos. Para Vechia & Lorenz: 
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Os programas de ensino, de modo geral, 

contêm informações sobre os itens de conteúdo 

das matérias e sua organização nas séries, 

podendo ou não conter o número de lições 

atribuídas a cada tópico e a carga horária 

semanal. Em muitos dos programas aparecem, 

também, referências a autores e livros textos 

utilizados (1998, p. 8).  

 

Sendo assim, os programas de ensino são documentos 

utilizados no ensino secundário, para direcionar o estudo de 

cada disciplina. Nas escolas, tais programas são documentos 

orientadores, tornando-se instrumento de trabalho que objetiva 

referenciar os conteúdos a estudar, as metodologias 

desenvolvidas, os procedimentos e as técnicas utilizadas no 

processo de ensino-aprendizagem respectivo às unidades 

escolares. (BRASIL ESCOLA, 2015). No ensino secundário 

brasileiro, os programas eram instrumentos idealizados pelo 

Estado, pois sua função era efetuar a influência desejada por 

meio do ensino. Desse modo, o discurso do poder estatal 

estabelecido sobre a educação define seu sentido, forma, 

finalidade e conteúdo, colocando sobre cada disciplina o 

controle da informação a ser transmitida e a formação desejada 

ao cidadão. (ABUD, 2003). Assim, a análise deste trabalho 

busca compreender as produções do professor Guy de 

Hollanda, por ser considerado um profissional atuante que 

contribuiu com a inovação do ensino secundário, a partir de sua 

apreciação crítica diante dos programas de ensino de História.   

O educador Guy de Hollanda era ligado ao intelectual 

baiano Anísio Teixeira, pois, conforme os relatos de sua filha 

Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, “Papai tinha um 

grande apreço por Anísio Teixeira, ele sempre me falava bem 

dele. Claro que Anísio era ligado ao INEP, Anísio era o chefe 

dele, o diretor naquela época” (CAVALCANTI, 2015, p.04).  
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Interessado em assuntos educacionais, Anísio Teixeira16 reuniu 

em torno de si vários colaboradores do campo intelectual. Com 

incentivo à renovação, cresceu a necessidade de produção de 

livros didáticos. Em 1952, Anísio Teixeira criou a Campanha 

do Livro Didático e Manuais de Ensino (CALDEME), com a 

finalidade de efetivar o trabalho de elaboração dos materiais 

didáticos. Para tanto, Anísio Teixeira e Gustavo Lessa 

convocaram alguns educadores, que foram encarregados de 

elaborar novos guias e manuais de ensino, de acordo com sua 

área de atuação. Eram professores experientes no ensino 

secundário e pesquisadores vinculados a universidades, em 

especial a Universidade de São Paulo (USP) e a Faculdade 

Nacional de Filosofia (FNFi). Embora a Campanha oferecesse 

plena liberdade aos autores dos manuais, foram estipulados 

alguns critérios e assinados os contratos. O órgão responsável 

pela distribuição dos livros era a Divisão de Documentação e 

Informação Pedagógica (DDIP) do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais. (FILGUEIRAS, 2011a).  

A CALDEME estava designada a estudar os materiais 

didáticos, traduzir livros relevantes para a educação e analisar 

os manuais e programas de ensino produzidos pelos 

professores para o ensino secundário. O critério para a escolha 

desses críticos e analistas foi o mesmo para os autores dos 

guias didáticos, professores universitários, cada qual ficou 

responsável pela análise em sua área. Para Filgueiras, essa 

análise se fazia necessária para “orientar autores e editores para 

futuras publicações e influir na melhoria dos programas 

oficiais” (2011a, p.12). Com a finalidade de produzir guias de 

ensino que expressassem ideias inovadoras, a CALDEME 

transformou o resultado dos estudos desses críticos em livros, 

que foram distribuídos pelo CBPE para as bibliotecas dos 

cursos específicos para formação de professores. Em 1956, o 

                                                           
16 O vasto capital cultural de Anísio Teixeira e as influências do 

pensamento de Dewey foram fatores decisivos para sua participação em 

discussões e decisões importantes no âmbito educacional brasileiro. 
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professor de História, Guy de Hollanda, assinou o contrato para 

realizar o estudo crítico dos programas e compêndios de 

História para o ensino secundário brasileiro. 

Na introdução da obra analisada (HOLLANDA, 

1957b), além dos objetivos e dos conteúdos do ensino da 

História no curso secundário, o autor destaca que uma das 

finalidades específicas da História é abordar o conhecimento 

do passado humano. É possível conferir discussões instigantes 

acerca dos programas de ensino, que intencionavam renovação 

do currículo prescrito, tal qual a análise: “É certo que a camisa 

de força dos programas oficiais [...] e o conformismo 

pedagógico dos professores reduzem, bastante, as 

possibilidades de tais inovações.” (HOLLANDA, 1957b, p.2). 

Essa crítica se dá, sobretudo, em função da limitação por parte 

de alguns licenciados de História que se acomodavam diante da 

possibilidade de inovação e seguiam à risca os programas 

oficiais e compêndios.  

De acordo com os estudos de Reznik, “A reforma do 

Ensino Secundário, em 1931, ao criar a cadeira de História da 

Civilização, rompia com a divisão pré-existente entre História 

Universal e História do Brasil, tal como estavam configuradas 

[...]” (1992, p. 47). Assim, as instruções metodológicas dessa 

reforma propunham estreitamento e articulação entre o estudo 

do passado do Brasil e o estudo do passado americano bem 

como da humanidade. Para Silva, “até 1931 os conteúdos da 

História Universal e da História do Brasil estavam divididos 

em apenas três cadeiras obrigatórias, o que no novo sistema 

correspondia a apenas três séries” (2014, p. 33). Vale destacar 

que, em 1932, Guy de Hollanda substituiu o professor Jonathas 

Serrano na regência da aula de História Universal, no Colégio 

Pedro II, época que ainda não tinha 20 anos de idade. (ANEXO 

O). 

Guy de Hollanda revisou os documentos produzidos 

entre os anos 1931 a 1956, sendo que a análise inicial partiu da 

Reforma Rocha Vaz, ocorrida em 1925, quando os professores 
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do Colégio Pedro II obtinham autonomia para elaborar os 

próprios programas para o ensino secundário que, por sua vez, 

eram adotados por outros estabelecimentos. Sobre a elaboração 

desses materiais de ensino, Katia Abud explica que “desde 

1925, ano da Reforma Rocha Vaz, os programas de ensino 

secundário eram formulados pelos professores catedráticos e 

aprovados pelas congregações do Colégio Pedro II e dos 

estabelecimentos de ensino secundário [...]” (2003, p. 32). A 

partir da Reforma Campos, essa autonomia de produção dos 

programas foi tomada do Colégio Pedro II, que passou a ser 

inspecionado pelo Ministério da Educação e Saúde Pública. 

A análise dos programas de ensino, a partir do enfoque 

de Guy de Hollanda em sua obra, auxilia no entendimento 

acerca da disciplina História na escola secundária, quando já se 

intencionava renovação educacional, o que possibilitou pensar 

como se apresentava o ensino de História. Conferir qual 

conteúdo deveria ser estudado em cada série, de acordo com o 

currículo prescrito e praticado em sala de aula é um desígnio 

que remete ao âmbito da disciplina-saber. Para isso, é 

necessário adentrar nesse campo de aprendizagem e 

compreender o que estava incluído nos programas de ensino; o 

que faria parte dos estudos da disciplina História no ensino 

secundário. Sobre os conteúdos estudados em História, 

Dallabrida considera que “os conteúdos indicam clara ênfase 

na seleção de fatos e indivíduos políticos ligados às elites 

cortesãs e burguesas” (2001, p.107). Segundo cada época 

vivida, um tipo de abordagem histórica se faz necessário, e a 

disciplina, no sentido mais profundo de seu significado, será 

um canal para conduzir o cidadão administrando seu 

comportamento, quiçá dando-lhe o formato mais adequado ao 

momento, seja ele patriótico, religioso ou crítico. Desse modo, 

por meio dos programas de ensino, o Estado determinava seus 

interesses, impondo recortes específicos de conteúdos para as 

instituições de ensino, conforme completa Abud: 
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Os currículos e programas constituem o 

instrumento mais poderoso de intervenção do 

Estado no ensino, o que significa sua 

interferência em última instância, na formação 

da clientela escolar para o exercício da 

cidadania, no sentido que interessa aos grupos 

dominantes (2003, p.28). 

 

Vale salientar que o âmbito educacional se transforma 

conforme o momento histórico que transita, passando pelo 

contexto político, cultural, econômico ou social; esses são 

importantes fios condutores que permitem visualizar melhor o 

setor estudado. Cada um desses aspectos ocupa lugar de grande 

relevância na construção do conhecimento histórico - no 

decorrer da discussão, alguns aspectos serão contemplados 

nesta pesquisa. A pesquisa realizada por Guy de Hollanda 

focaliza os programas de ensino da disciplina História e elucida 

a forma que se estruturava a seriação do ensino secundário. Sua 

pesquisa se debruça diante das mudanças aplicadas por cada 

reforma educacional ocorrida entre 1931 e 1951, averiguando 

desde objetivos até alterações que cada uma proporcionou. Este 

estudo propõe verificar as apreciações de Guy de Hollanda 

diante dos programas de ensino da disciplina História na escola 

secundária. 
 

2.1 ANÁLISE DE GUY DE HOLLANDA SOBRE OS 

PROGRAMAS DE ENSINO DE HISTÓRIA DA REFORMA 

FRANCISCO CAMPOS DE 1931  

Os propósitos determinados pelo Ministério da 

Educação e Saúde Pública, ao expedirem o Decreto Lei em 

1931, “[...] parece ter-se inspirado num sincero desejo de 

promover uma radical renovação dos métodos didáticos” 

(HOLLANDA, 1957b, p.15). Essa reforma foi sucedida 

durante o Governo Provisório (1930-1934), sob a chefia de 

Getúlio Vargas, que a comandou com autoritarismo, influência 

militar e católica. Na década de 1930, a Igreja Católica buscava 
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se estabelecer e o governo respondeu de forma positiva, 

promulgando o decreto17 que torna facultativo o ensino 

religioso nas escolas públicas, abolido desde a Constituição de 

1891. Assim, a Igreja teve sua primeira vitória no setor 

educacional (SCHWARTZMAN, BOMENY & COSTA, 

2000). Como a Educação apresentava-se como um lugar 

estratégico, a Igreja procurava reconstruir ali seu discurso 

doutrinário e evangelizador por meio da catequese. De acordo 

com a explicação de Xavier,“esse fato evidenciava ainda, a 

aproximação entre a Igreja e o Governo Provisório, 

restabelecida pela mediação do Ministro da Educação do 

governo Vargas, Francisco Campos” (1999, p.41). Ao permitir 

o ensino religioso nas escolas públicas, o ministro Francisco 

Campos confirmava a ligação entre Estado e Igreja.   

Debates envolvendo o ensino secundário se estendem 

ao longo da década de 1930: “As muitas posições de confronto, 

umas mais progressistas, outras mais conservadoras, denotam 

as clivagens sociais que demarcaram o acesso e a 

democratização da escola na sociedade brasileira” (SOUZA, 

2008, p. 164). Após a Revolução de 1930, a transformação em 

prol da educação no Brasil começou a apontar, foi quando se 

deu a “[...] reorganização do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, o então Ministro da Educação do Governo Provisório 

Francisco Campos, comandou uma profunda modificação no 

sistema educacional no país” (ABUD 2003, p.32). A 

frequência obrigatória dos alunos às aulas no ensino secundário 

foi uma das medidas da Reforma Campos, além de outras 

menções que buscavam moldar estudantes autorregulados e 

produtivos. De acordo com Dallabrida (2009): 

 
A chamada “Reforma Francisco Campos” 

(1931) estabeleceu oficialmente, em nível 

                                                           
17  Decreto nº 19.941, de 30 de abril de 1931.  Art. 1º Fica facultado, nos 

estabelecimentos de instrução primária, secundária e normal, o ensino da 

religião. 
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nacional, a modernização do ensino secundário 

brasileiro, conferindo organicidade à cultura 

escolar do ensino secundário por meio da 

fixação de uma série de medidas, como o 

aumento do número de anos do curso 

secundário e sua divisão em dois ciclos, a 

seriação do currículo, a frequência obrigatória 

dos alunos às aulas, a imposição de um 

detalhado e regular sistema de avaliação 

discente e a reestruturação do sistema de 

inspeção federal (p.185). 

 

A Reforma Francisco Campos, oficializada pelo 

Decreto nº 19.890, no ano de 1931, dispõe sobre a organização 

do ensino secundário, modificando sua estrutura para dois 

cursos, sendo eles: o Fundamental, composto por 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 

5ª série; e o Complementar, constituído pela 1ª e 2ª série 

(HOLLANDA, 1957b. BRASIL, 1931). O ciclo complementar 

era de frequência obrigatória, apresentava função propedêutica 

e preparava o aluno para os cursos universitários: jurídicos, 

medicina, farmácia, odontologia, engenharia e arquitetura. Era, 

nitidamente, pré-universitário. Quanto à escolarização pós-

primária do ensino secundário, apesar de possuir “[...] um 

número significativo de adolescentes, de ambos os sexos, ainda 

se restringia a uma pequena parcela da população brasileira na 

faixa etária dos 12 aos 18 anos” (SOUZA, 2008, p. 145). 

Ocorreram mudanças, os programas - assim como os métodos 

de ensino que antes eram ordenados pelo Colégio Pedro II - 

passaram a ser elaborados pelo Ministério da Educação e 

Saúde Pública. Porém, jamais se esclareceram quais os autores 

dos programas autorizados pelo Ministério, o que causou certo 

descontentamento, já que “Rompia-se, assim, com uma longa 

tradição e desprestigiavam-se as Congregações do Colégio 

Pedro II e dos Colégios Estaduais” (HOLLANDA, 1957b, p. 

12). A Figura 3 apresenta a cópia de um fichamento sobre 

programas de ensino do Colégio Pedro II, guardado entre os 

pertences de Guy de Hollanda. 
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Figura 3: Fichamento com anotações de Guy de Hollanda sobre 

ensino secundário, sem data. 
  

 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, arquivo familiar, 2015. 

 

Os programas e as instruções metodológicas elaboradas 

pela Reforma Francisco Campos necessitaram organizar uma 

nova seriação de estudos históricos. As cadeiras de História 

Universal, antes trabalhadas no 3º e 4º anos, e História do 

Brasil estudada no 5º ano, foram integradas; a nova disciplina, 

que passou a ser chamada de História da Civilização, era agora 

distribuída da 1ª a 5ª série do curso fundamental. Guy de 

Hollanda destaca que “ao incorporar a História do Brasil à 

História da Civilização, o propósito da Reforma Campos fora 

estabelecer uma estreita articulação entre o estudo do passado 

nacional e americano [...] e o da Humanidade” (1957b, p.19). 

Tal estudo é baseado no conhecimento das origens dos grupos 

humanos e na compreensão das necessidades coletivas destes 

grupos distintos. O Quadro 1 permite visualizar apenas a 

proposta dos Programas de Ensino para o ano de 1931 e 

apresentam os títulos principais para a disciplina de História do 

Curso Fundamental no ensino secundário (não se expõe aqui 

uma explanação minuciosa dos conteúdos, apenas o título das 

unidades).    
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Quadro 1 - Programas de ensino para o ano de 1931. Para o 

curso fundamental do ensino secundário, nos termos do Artigo 

10.  
 

HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO 

1ª Série História Geral: abrange a História das 

civilizações desde os egípcios até a 

revolução russa, sem abordar a História 

do Brasil. 

2ª Série I. História da Antiguidade 

- Oriente 

- Grécia 

- Roma 

II. História da América e do Brasil 

3ª Série I. Idade Média 

II. História da América e do Brasil 

4ª Série I. História Moderna 

II. História da América e do Brasil 

5ª Série I. História Contemporânea 

II. História da América e do Brasil 

Fonte: Produção da própria autora, 2015, baseada em: VECHIA; 

LORENZ, 1998, p. 329-333. 

  

Colocar em prática a disciplina História da Civilização 

apresentou-se como uma alternativa na tentativa de romper 

com a divisão existente entre as disciplinas História Geral e 

História do Brasil. Os objetivos apresentados para o ensino da 

disciplina História da Civilização buscavam alcançar a 
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formação humana do aluno, proporcionando o conhecimento 

sobre a obra coletiva do homem no decurso do tempo, dado em 

distintos lugares, com diferentes culturas. Além disso, 

buscavam despertar a educação política no educando, 

contribuindo para que o adolescente compreendesse os 

problemas particulares atribuídos ao Brasil. E ainda, ao aluno 

adquirir consciência ampla de seus deveres como cidadão, que 

lhe atribuem responsabilidades para com o meio social em que 

está inserido. Entretanto, na opinião de Guy de Hollanda, não 

eram verdadeiras as afirmações de que todas as séries admitiam 

assuntos referentes à História do Brasil (HOLLANDA, 1957b).  

A solução para essa situação relacionada às disciplinas no 

ensino secundário também é apontada por Reznik: “A História 

da Civilização nos cinco anos do secundário permitiria o 

estudo simultâneo da História Geral, da História da América e 

da História da Pátria” (1992, p.47). A Reforma Campos 

intencionava maior aprendizagem por parte do aluno, com a 

finalidade de propor a instauração da consciência social dos 

discentes, realizando, assim, uma formação crítica e politizada. 

As escolas teriam um papel fundamental na formação da 

consciência nacional e a disciplina História, nesse contexto, era 

a disciplina ideal para tal construção. Sendo assim, os 

programas de 1931 voltados para a disciplina de História, 

exibem os objetivos do ensino para o Estado, afirmando: 
 

Conquanto pertença a todas as disciplinas do 

curso a formação da consciência social do aluno, 

é nos estudos de História que mais eficazmente 

se realiza a educação política, baseada na clara 

compreensão das necessidades de ordem coletiva 

e no conhecimento das origens, dos caracteres e 

da estrutura das atuais instituições políticas e 

administrativas (HOLLANDA, 1957b, p.18).  

  

De certo modo, a renovação que o ensino tanto 

almejava, com a publicação da Reforma de 1931, ficou, em 

grande parte, na teoria das instruções metodológicas dos 
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programas. Era indispensável valorizar o magistério, uma vez 

que o Estado não oferecia cursos de aperfeiçoamento para os 

professores. Sobreveio uma série de situações contrárias, 

poucos profissionais seguiram as instruções metodológicas e 

“limitaram-se, geralmente, a ensinar o que estava nos 

programas e quando estes estavam em desacordo com aqueles, 

não as tomavam em conta” (HOLLANDA, 1957b, p.30). Sem 

investimento na qualificação profissional, os professores do 

curso complementar também enfrentaram certas adversidades 

quando o programa de História da Civilização carecia de 

indicações metodológicas. Para Guy de Hollanda, um dos 

motivos que contribuiu para o fracasso dos programas foi a 

necessidade de um grupo docente de alta qualificação, o que, 

naquela época, era raro no Brasil e, ainda, pela excessiva e má 

regulamentação dos horários e provas escolares  

(HOLLANDA, 1957b). 

A Reforma Campos foi instituída pelo Estado como 

uma ferramenta de ajuste do processo educacional, em prol de 

uma demanda política. Verificou-se que até o início da década 

de 1930 não havia relação entre os conteúdos das disciplinas 

História Universal e História do Brasil. Assim, o procedimento 

tomado por esta Reforma foi agrupar o estudo da História do 

Brasil ao ensino da História da Civilização, com intenção de 

estabelecer uma articulação entre o estudo do passado da 

humanidade, já que o estudo da História da Civilização, como 

o próprio nome sugere, abrange todas as principais civilizações 

humanas. O intento da reforma Francisco Campos era de 

reestruturação do ensino secundário. A disciplina de História 

da Civilização apresentava-se concomitante ao estudo da 

História Geral, da História da América e da História da Pátria. 

2.2 PARECER DE GUY DE HOLLANDA PARA OS 

PROGRAMAS DE HISTÓRIA NA REFORMA CAPANEMA 

DE 1942 
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A imposição da História do Brasil na grade curricular 

do ensino secundário foi obra dos grupos conservadores como 

da Igreja Católica e do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB). Com interesse em restabelecer a disciplina 

História do Brasil no currículo do ensino secundário, o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, em acordo com o 

Plano Nacional de Educação (PNE), elaborou o documento 

nomeado “Questionário para um inquérito”, no ano de 1936. 

Em posse desse documento, o IHGB entrou na discussão e 

manifestou-se a favor da restauração do ensino autônomo da 

História Pátria nos estabelecimentos de ensino secundário. A 

partir do questionário, o PNE ficou definido como código, 

conjunto de princípios e normas. Em maio de 1937, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) enviou a Capanema o texto final 

do plano que deveria ser aprovado pelo presidente do 

Congresso, para que fosse seguido pelos próximos dez anos 

(SCHWARTZMAN, BOMENY & COSTA, 2000). O IHGB 

desenvolveu importante papel nos debates historiográficos, 

transformando o modelo dos programas de ensino. Sobre o 

IHGB e o Colégio Pedro II, Mariano considera que: 
 

Essas instituições pretendiam dar uma história à 

nova nação e, assim, reservar-lhe um lugar na 

civilização ocidental cristã. Por isso, a História 

do Brasil era uma continuidade da História da 

Civilização, isto é, da História portuguesa. 

Atualmente, a História Geral, antigamente 

denominada História da Civilização, também 

rege esse modo de fazer história, sendo o 

padrão eurocentrista uma sólida tradição que 

resiste a mudanças (2015, p.10).  

 

A perspectiva do professor, Jonathas Serrano, frente ao 

restabelecimento da disciplina História do Brasil, nos 

programas de ensino, era de que: “deve haver uma cadeira 

especial de História do Brasil, para que esta não continue como 

um capítulo de sumária ou somenos importância dos 
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compêndios de História da Civilização [...].” (HOLLANDA, 

1957b, p.31). Serrano considerava relevante o estudo da 

disciplina História do Brasil, porém, com a modificação do 

programa oficial na estrutura do ensino, acabou fazendo com 

que essa disciplina perdesse autonomia, podendo ficar nas 

margens do currículo do ensino secundário.  

Um novo panorama do sistema educacional se 

apresenta, entre os anos 1942 e 1946. Algumas Leis Orgânicas 

do Ensino foram decretadas com a finalidade de tratar do 

Ensino Normal, Primário, Secundário, Industrial, Comercial e 

Agrícola (ROSA, 2013). O governo ditatorial do Estado Novo 

lançou outras diretrizes para o ensino no Brasil, sob a indicação 

de Alceu Amoroso Lima, sendo que o intelectual Gustavo 

Capanema continuou à frente do Ministério da Educação e 

Saúde Pública até o ano de 1945 (SCHWARTZMAN, 

BOMENY & COSTA, 2000). A Portaria Ministerial nº 48 de 

19 de março de 1940 (HOLLANDA, 1957b), que já havia sido 

idealizada há algum tempo se efetivou, restabeleceu o ensino 

autônomo restituindo a História do Brasil como disciplina, 

lançando assim, as diretrizes para a próxima década. Esta 

portaria contrariava as instruções da Reforma Campos que, por 

sua vez, procurava estudar simultaneamente a História da 

América e do Brasil com a História Geral. Reznik cita 

fragmento do texto da Portaria que institui a volta de História 

do Brasil no ginásio do ensino secundário, “[...] a partir do ano 

escolar de 1940, a História do Brasil passará a constituir uma 

disciplina autônoma da História da Civilização, no curso 

fundamental do ensino secundário” (REZNIK, 1992, p. 117-

118). Dentre outras realizações, o ministro aprovou o Decreto-

Lei nº 4. 244 de 09 de abril de 1942, sendo chamada também 

por Lei Orgânica do Ensino Secundário – a LOES.  

A partir dessa lei orgânica (BRASIL, 1942), o ensino 

secundário reestruturou-se, pois passou a apresentar um 

currículo extenso, de formação humanística e patriótica, 

corroborando com a divisão entre História Geral e História do 
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Brasil. Houve expansão dos cursos secundários, uma vez que 

estes ofereciam acesso ao nível superior. Os estabelecimentos 

de ensino passaram a chamar-se respectivamente, “ginásio” e 

“colégio”. Dallabrida esclarece que esta “[...] divisão que 

permaneceu na estrutura do ensino brasileiro até o início da 

década de 1970, quando foi criado o 1º grau, a partir de fusão 

do curso primário com o ciclo ginasial, e o 2º grau, formado 

pelo ciclo colegial” (2009, p.187). O curso ginasial constituía a 

primeira etapa do secundário, partia da primeira até a quarta 

série. O colegial ampliou o tempo na sua grade curricular em 

três séries, que se dividiam em dois cursos paralelos, com 

opção entre o clássico e o científico, com a finalidade de 

habilitar o aluno a ingressar em qualquer ramo do ensino 

superior, embora não fosse este o objetivo central da Reforma. 

Sobre esse novo formato, SILVA explica que:  
 

Após 1931, além de o ensino de História ganhar 

em carga História, foi sendo delimitado o 

próprio espaço ocupado pela História do Brasil. 

Esse processo foi concluído com a Reforma 

Gustavo Capanema, 1942, que separou a 

História Geral da História do Brasil, 

aumentando consideravelmente a carga horária 

da disciplina no curso ginasial (2014, p. 33).  

 

Para vislumbrar as mudanças educacionais advindas 

com a Reforma Capanema, Guy de Hollanda se debruçou sobre 

os programas de História Geral e do Brasil. Um fator 

importante refere-se às orientações metodológicas, que 

deveriam seguir os programas provisórios para tais disciplinas, 

que não foram expedidas, o que prejudicou a execução inicial 

da LOES. Ele descreve que “no que diz respeito à História 

Geral e à História do Brasil, a expedição dos programas e das 

instruções metodológicas (idênticas ao curso clássico e 

científico) deu-se em dezembro de 1945”. (HOLLANDA, 

1957b, p.49). Ademais, essa morosidade prejudicou o 

desenvolvimento eficiente da Reforma Capanema. A Lei 
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Orgânica consagrou autonomia das disciplinas História Geral e 

História do Brasil. Entretanto, na prática, a conexão entre as 

disciplinas rende algumas observações, dado o fato de que elas 

não se articulavam: cada qual era trabalhada de forma isolada 

da outra.  

De acordo com o Artigo nº 18 do Decreto-Lei Nº 4.244, 

“os programas das disciplinas serão simples, claros e flexíveis, 

devendo indicar, para cada uma delas, o sumário da matéria e 

das diretrizes essenciais” (BRASIL, 1942). Por meio da 

Portaria Ministerial nº101, de 27 de abril de 1942, foi 

designada uma comissão de docentes de diversas áreas, entre 

eles, o professor Jonathas Serrano18 que realizou, juntamente 

com os diretores do Departamento Nacional de Educação, a 

elaboração dos programas. A disciplina História do Brasil 

ganhou visibilidade e passou a ser valorizada no currículo do 

ensino secundário, sendo ministrada no ciclo ginasial e 

colegial, fato que se justifica pelo contexto nacionalista do 

governo Vargas. O Quadro 2 apresenta a nova seriação e as 

disciplinas do curso de História, voltada para os cursos ginasial 

e colegial do ensino secundário. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Jonathas Serrano foi autor de vários livros, entre eles os utilizados neste 

estudo de Guy de Hollanda (História Geral, vol. I; História da Civilização, 

vol. II). Foi um dos poucos autores de compêndios de História no Brasil. 

(HOLLANDA, 1957b). 
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Quadro 2: Nova seriação nos Programas de ensino de História 

para o ano de 1942.  

CURSO GINASIAL 

1ª Série História Geral (Antiga e Medieval) 

2ª Série História Geral (Moderna e Contemporânea) 

3ª Série História do Brasil (do Descobrimento até a 

Independência) 

4ª Série História do Brasil (do Primeiro Reinado até o Estado 

Novo) 

 

CURSO CLÁSSICO E CIENTÍFICO 

1ª Série História Geral (Antiguidade, Idade Média e 

Moderna) 

2ª Série História Geral (Idade Contemporânea) 

3ª Série História do Brasil: 3 aulas semanais (no curso 

clássico com grego, eram 2 aulas) 

Fonte: Produção da própria autora, 2015, baseada em: HOLLANDA, 

1957b, p. 49-50. 

 

O programa de cada disciplina se organizava em duas 

partes: o sumário da disciplina e a indicação das suas 

finalidades educativas. O sumário deveria ser simples e claro, 

mencionando apenas a matéria essencial. Já a segunda parte 

deveria indicar as finalidades da educação secundária, 

prescrevendo aos professores orientações educativas, de índole 

geral e outras mais específicas. Essas orientações me parecem 

importantíssimas para analisar. A esse respeito, Guy de 

Hollanda expõe: “assim, cada programa, seria, tanto quanto 

possível, marcado pelo sentido patriótico e pela preocupação 
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moral [...]” (1957b, p.43-44). A comissão deveria observar que 

a primeira finalidade da educação secundária era a formação 

integral da personalidade dos adolescentes, e isto se legitimava 

na lei orgânica do ensino secundário vigente, por meio dos 

Artigos 22, 23, e 24, que tratam sobre a Educação Moral e 

Cívica. Resquícios da Instrução Moral e Cívica ficaram como 

herança da Reforma Rocha Vaz (1925). Ainda que não voltasse 

a compor o quadro como disciplina, era vista com importância 

na formação do caráter e da consciência patriótica do 

indivíduo, anunciando o sentido da principal finalidade 

atribuída ao ensino secundário brasileiro. As reformas 

educacionais de 1931 e 1942 deixavam claro que este caráter 

patriótico deveria ter sentido transversal em todo o ensino 

secundário brasileiro.  

Vale ressaltar que o Estado brasileiro precisava 

fortalecer o nacionalismo, dado o fato de sua formação social, 

advinda de diversos grupos de imigrantes, entre eles, italianos e 

alemães. A constituição da nacionalidade brasileira dependia 

da concepção de certas práticas no cotidiano dos cidadãos, 

hábitos estes que deveriam estar ligados à consciência cívica. 

Havia necessidade de homogeneizar a população e a cada nova 

geração dar-lhe, além do idioma da língua portuguesa, a 

história pátria, elementos culturais da arte e folclore, aspectos 

do ufanismo verde e amarelo, formação cívica e moral e culto 

às autoridades. (SCHWARTZMAN, BOMENY & COSTA, 

2000). Desse modo, a partir de uma nacionalização autoritária, 

o alargamento desse espírito de brasilidade fazia parte de um 

projeto cívico, no qual o ensino escolar apresentava-se como 

um instrumento para formar a nacionalidade, e uma forma de 

instituir esse objetivo era por meio dos programas de ensino, 

currículos, compêndios e metodologias de ensino, sendo 

possível chegar até os núcleos estrangeiros. Em relação ao 

caráter de imposição que marcava o sistema educacional 

brasileiro. Os autores Schwartzman, Bomeny & Costa (2000) 

assinalam que:  
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O episódio de nacionalização do ensino mostra 

bem o conteúdo do projeto nacionalista 

brasileiro do período pós-1937. De feição 

conservadora e autoritária, foi ele marcado pelo 

caráter excludente, avesso à convivência 

pluralista e diversificada.  [...] O projeto 

nacionalista do Estado Novo valorizava, em 

outras palavras, a uniformização, a 

padronização cultural e a eliminação de 

quaisquer formas de organização autônoma da 

sociedade, que não fosse na forma de 

corporações rigorosamente perfiladas com o 

Estado. Daí seu caráter excludente e portanto, 

repressor (p.181-182).  

 

A LOES de 1942 sugeria ministrar o ensino secundário 

em ciclos, fato que levou a adotar o método concêntrico-

ampliatório, já proposto pela Reforma Campos19 para algumas 

matérias. Desse modo, o conteúdo estudado nas séries do 

ginásio teria continuidade no colegial, sendo recolocado em 

outro nível de aprofundamento, entre os cursos clássico ou 

científico. A mesma disciplina seria apresentada, além de uma 

revisão do que já foi estudado em conteúdo anterior, com o 

princípio de círculos que avançavam em raio crescente e cada 

vez com mais propriedade. O método concêntrico-ampliatório, 

defendido pelo professor Jonathas Serrano, é uma forma de 

revisitar os conteúdos ao longo do curso. Em estudo sobre 

Jonathas Serrano, Freitas explica: “[...] é concêntrico porque – 

obviamente – possui o mesmo centro [...]; é ampliatório porque 

vai revisando a mesma matéria do ciclo anterior, detalhando, 

enriquecendo, tornando complexo por meio do acréscimo de 

novos dados” (2006, p.160). O sistema prevalece sobre o 

tradicional ensino linear, que costuma enfileirar os temas 

                                                           
19 A Reforma Francisco Campos adotara até certo ponto o método 

concêntrico ampliatório, sistema pelo qual nem tudo que se estudasse no 

fundamental seria revisado no complementar. 
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estudados em História, seguindo uma ordem cronológica 

progressiva. Essa metodologia de trabalho recebeu críticas, 

alega-se que exclui a novidade das matérias, com dificuldade 

em atrair os alunos, correndo o risco de repetição. Contudo, 

Guy de Hollanda alerta os docentes quanto ao perigo de levar o 

aluno ao enfado e desmotivação (HOLLANDA, 1957b).  

É oportuno destacar também que, fundamentado no 

parágrafo primeiro do Artigo 24 da Lei Orgânica nº 4. 244, 

recomendava-se utilizar os estudos históricos e geográficos 

para trabalhar paralelamente o ensino da História do Brasil 

com a disciplina Geografia do Brasil, quando a intenção da 

aprendizagem fosse a formação da consciência patriótica. 

Quando analisa os programas de História Geral e do Brasil para 

o colegial, Guy de Hollanda utiliza as indicações do professor 

Jonathas Serrano, ao afirmar: “Deverão ser postas em relevo, 

desde o início do curso, as correlações da Geografia, quer 

Geral, quer do Brasil, com a História Pátria” (1957b, p.53). O 

discurso estava direcionado às questões de consciência 

patriótica e histórica, estudadas, quase sempre, por meio dos 

exemplos de vultos do passado nacional, caracterizando 

aspectos políticos, militares e religiosos que estavam inseridos 

na proposta da Reforma Capanema.  

As linhas mestras da Reforma Capanema eram a 

formação de uma personalidade integral dos jovens, 

possibilitando aos adolescentes maiores chances de formação 

de uma consciência histórica e patriótica. O ensino de História 

Geral designava-se a despertar a curiosidade do estudante 

diante dos temas de estudo, oferecendo entendimento desde às 

origens das primeiras civilizações a partir dos antigos impérios, 

até o desenvolvimento do Estado moderno com a Revolução 

Francesa (HOLLANDA, 1957). Entretanto, as instruções 

metodológicas para a Reforma Capanema não foram expedidas 

no ato da instituição do Decreto-Lei correspondente. As 

orientações metodológicas despachadas no ano de 1945, 

voltadas para a execução dos programas de ensino para as 



77 
 

disciplinas História Geral e do Brasil do ciclo colegial, tinham 

importantes objetivos na linha nacionalista que se evidenciava, 

segundo Guy de Hollanda (1957b): 
 

a) Dar aos estudantes a capacidade de 

compreender os grandes acontecimentos, 

segundo as condições gerais da época em que 

se verificaram; 

b) Descrever as instituições sociais, políticas e 

econômicas, em diversas épocas, comparando-

as entre si; 

c) Esclarecer as diferentes concepções da vida 

de outros povos e de outras épocas, alargando, 

por essa forma, o espírito de tolerância e de 

compreensão humana; 

d) Esclarecer e fortalecer os sentimentos de 

civismo, os direitos e os deveres das novas 

gerações para com a pátria e a humanidade 

(p.54). 

 

Nesse viés, a Reforma Capanema buscava construir a 

consciência patriótica de acordo com o momento histórico 

vivido e suas especificidades, nesse caso, o período ditatorial 

estadonovista.  Conforme Xavier (1999), “durante o Estado 

Novo, a educação nacional foi submetida a um alto grau de 

centralização [...]” (p. 49). Assim, por meio do estímulo de 

fortalecimento do sentimento de civismo, jovens eram 

estimulados a cumprir obrigações voltadas aos interesses da 

pátria por meio da educação moral e cívica.  Por isso, uma 

modernização que se mantivesse conservadora passou a 

caracterizar as ações de Capanema, imposta pelo regime do 

Estado Novo que colocou em marcha uma nacionalização 

autoritária.       

O ensino secundário foi ampliado e amparado com 

empenho pela Reforma de 1942, tornou-se objeto de 

redefinição. A Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 

corroborou com questões importantes no sistema educacional 

brasileiro, denotando preocupação com a organização 
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estrutural e visando a valorização da História, seja ela 

trabalhada por meio da disciplina História Geral, direcionada a 

outros povos e suas culturas, ou, como História do Brasil, 

focado no civismo e na cidadania. Em boa medida, a presença 

seriada da História, colocada pela Reforma Capanema, 

ambicionava desenvolver uma cultura voltada ao patriotismo. 

Ligado a esse fator, havia a intenção de preparar os jovens com 

mentalidades formadas, tendo em vista uma sociedade 

disciplinada.   

 

2.3 DIAGNÓSTICOS DE GUY DE HOLLANDA SOBRE OS 

PROGRAMAS DE ENSINO DA HISTÓRIA DE 1951 

  

Embora a Reforma Capanema apresentasse abertura 

para o estudo da História, ainda assim houve insatisfação entre 

alguns docentes que discordavam da distribuição da História 

Geral e do Brasil no currículo do ensino secundário 

(HOLLANDA, 1957b). Para sanar tal insatisfação, uma nova 

legislação foi elaborada, com o intuito de modificar e 

redistribuir o estudo da disciplina de História Geral e do Brasil 

no secundário. Em 25 de abril de 1951 foi decretada a Lei nº 

1.359 (BRASIL, 1951), que veio reorganizar a seriação das 

disciplinas do ensino secundário, como deveria se dar o estudo 

da História, e ofereceu certa liberdade de ação somente aos 

programas de História do Brasil, tanto no ginásio quanto no 

colégio. Considerava, ainda, as vantagens do estudo simultâneo 

entre História Geral e do Brasil. Para tanto, seria necessário 

eliminar a falta de articulação entre elas, designou, então, quais 

as partes da História Geral que deveriam ser ensinadas e as 

respectivas séries (HOLLANDA, 1958a). Outra insatisfação 

referia-se à redução a um número insignificante os tópicos 

concernentes ao estudo da América, sendo assim, de acordo 

com Guy de Hollanda (1958a) estipulou-se que:  
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Os programas de História do Brasil procuraram 

estabelecer, na medida do possível, um 

sincronismo com o ensino da História Geral nas 

4ª e 3ª colegiais. No caso da 2ª série do colégio, 

é evidente que o sincronismo é muito 

imperfeito entre a história medieval e moderna 

e a do Brasil Colonial.  

Note-se, também que se expediu, para a 2ª série 

ginasial, um programa apenas de História da 

América, quando nesta série, figura, de acordo 

com a Lei nº 1359, História Geral e da América 

(p.85). 

 

Os programas de ensino do curso secundário poderiam 

se apresentar como “mínimos” ou “de desenvolvimento”20. Por 

meio dos programas mínimos, se oferecia a oportunidade de 

trabalhar a diversidade de acordo com cada região. A lei nº 

1.359 manteve a estrutura de seriação já estabelecida das 

disciplinas do curso secundário, seguindo como Curso Ginasial 

com duração de quatro anos, e o Curso Colegial com duração 

de três anos, e a última etapa distribuída em clássico e 

científico. Quanto aos programas de desenvolvimento, estes 

também foram elaborados pela Congregação do Colégio Pedro 

II, obrigatórios aos estabelecimentos de ensino no país inteiro, 

salvo aqueles regidos por planos estaduais próprios, e que 

fossem aprovados pelo Ministro da Educação.  

O Colégio Pedro II reivindicou autonomia didática na 

elaboração dos seus programas de ensino, como ocorria antes 

da reforma de 1931. Em 1951, a Portaria Ministerial nº 614 

trouxe alteração na elaboração dos programas, que por 

designação do Ministério da Educação, o Colégio Pedro II 

voltou a produzir os próprios programas. O Departamento 

Nacional de Educação afirmou que programar o ensino é 

função fundamental do mestre e manifestou-se favorável ao 

                                                           
20 Em capítulo posterior nesta dissertação referente às práticas de ensino, 

será retomada a discussão sobre os programas mínimos e os programas de 

desenvolvimento. 
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pedido da Congregação do Colégio Pedro II, e atendeu à 

solicitação. Segundo Guy de Hollanda (1957b), foi além das 

expectativas: “[...] resolveu que os programas das disciplinas 

lecionadas no mesmo, elaborados e expedidos pelo Ministério 

da Educação, seriam ‘adotados por todos estabelecimentos de 

ensino secundário do país” (p.65). Os programas elaborados 

pela Congregação do Colégio Pedro II seriam entregues ao 

Ministério da Educação e apenas entrariam em vigor, após 

publicação no Diário Oficial (HOLLANDA, 1957b).  

A Portaria Ministerial nº 966, também de 1951 aprovou 

e tornou os programas de desenvolvimento, elaborados pela 

Congregação do Colégio Pedro II, extensivos aos demais 

estabelecimentos de ensino secundário no Brasil. Tais 

documentos seriam adotados a partir do ano de 1952. Guy de 

Hollanda (1958a) chama a atenção ao fato que: “Facultava-se 

às escolas secundárias a opção entre o programa de 

desenvolvimento do respectivo Estado ou Território, e o do 

Colégio Pedro II” (p.84). Porém, o autor relata que não houve 

interesse da parte de nenhum governo estadual, envidando 

esforços para produzir os seus próprios programas, assim, 

estaria sujeitando-se àqueles programas oficiais já elaborados.   

De outra parte, do ponto de vista comercial, a 

publicação dos compêndios em grande quantidade seria mais 

vantajosa, uma vez que a concentração da indústria em São 

Paulo dominava o mercado livreiro dos outros estados, com 

exceção da Capital Federal. Guy de Hollanda ressalta, ainda, 

sobre a pressão das editoras em favor da existência de um 

programa unificado, em âmbito nacional. Levando-se em 

consideração que a regionalização era uma tendência na década 

de 1950, as instituições deveriam elaborar os próprios 

programas, que fossem de acordo com as especificidades de 

cada região, respeitando as diferenças regionais. Nesse sentido, 

Hollanda (1957b) assevera que “[...] um programa de 

desenvolvimento que não nasce da experiência, em cada 

estabelecimento de ensino, para não dizer de cada professor, 



81 
 

não é tal coisa. Vem a ser um programa imposto de cima para 

baixo” (p.71). Os programas de ensino não deveriam ser uma 

imposição, pelo contrário, havia necessidade de respeitar os 

aspectos do local, e ainda, deveria ser dado aos professores 

autonomia para elaborá-los de acordo com a cultura e suas 

peculiaridades, com o território e a regionalização.  

Neste estudo, referente à análise de Guy de Hollanda 

sobre os programas de História para o curso secundário, é 

possível constatar a importância do trabalho desenvolvido por 

esse profissional que dedicou parte de sua vida pesquisando a 

História da Educação brasileira e o Ensino de História, com 

ampla gama de conhecimento de História da América. Como 

era um intelectual comprometido, que mostrava preocupação 

com diversos temas que se apresentavam no contexto 

educacional, esse fator contribuiu para que Guy de Hollanda 

fosse designado por Eremildo Vianna na função de livre 

docente na Faculdade Nacional de Filosofia, lecionando a 

disciplina de História da América (ANEXO P). Ainda na 

mesma instituição - FNFi, conforme o Anexo Q, Guy de 

Hollanda conquistou aprovação no Doutorado em História, 

com nota máxima, defendendo sobre a Etnografia e História da 

América. 

A análise de Guy de Hollanda permite perceber que, em 

comparação com os currículos anteriores, a disciplina História 

foi gradualmente conquistando seu espaço. As disciplinas 

História do Brasil e História Universal estavam presentes em 

apenas 3 séries do ensino secundário. A reforma de 1931 

incorporou o estudo da História do Brasil ao ensino da História 

da Civilização, com intenção de articular o estudo do passado 

da humanidade. Assim, na disciplina de História da Civilização 

era proposto um estudo simultâneo da História Geral, História 

da América e História da Pátria. Até então, os programas de 

ensino eram elaborados pelos docentes do Colégio Pedro II e 

estabelecimentos de ensino oficiais. A partir da Reforma 
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Campos, o MEC passou a elaborar estes documentos que 

deveriam ser seguidos na esfera federal.  

Na reforma Capanema, o estudo dos programas com 

proposta de articular as disciplinas História Geral e História do 

Brasil, assim como, a modificação da estrutura do ensino 

secundário, foram aspectos que tiveram atenção especial de 

Guy de Hollanda. Houve valorização da disciplina História do 

Brasil, que passou a compor o currículo do ensino secundário 

separada da História da Civilização. O Ministro da Educação 

nomeou uma comissão para elaborar os programas de ensino, a 

qual contava com a presença de Jonathas Serrano, autor de 

compêndios de História e docente do Colégio Pedro II.  

Em relação à Lei nº 1.359, aprovada no ano de 1951, 

verificou-se que ela foi elaborada para sanar lacunas percebidas 

através de descontentamentos por parte de alguns docentes, 

diante da Reforma Capanema, relativos a pouca possibilidade 

para trabalhar a disciplina de História. Em certa medida, o 

Colégio Pedro II restabeleceu a autonomia em produzir seus 

próprios programas, voltou a elaborar os programas de ensino 

de História para o ensino secundário, apesar de que não tenha 

voltado a ser padrão para a equiparação nacional. Portanto, a 

Lei de 1951 tinha a finalidade de reorganizar a seriação do 

estudo da História, dando mais liberdade de ação aos 

programas de ensino da disciplina História do Brasil. A partir 

da perspectiva de Guy de Hollanda, o autor levanta críticas 

diante da organização dos conteúdos na seriação dessa 

legislação, considerando-a inferior às reformas educacionais 

que a antecederam, como a Campos e Capanema. 
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3 OS COMPÊNDIOS DA DISCIPLINA HISTÓRIA 

 
Com efeito, o compêndio não era ‘um livro de 

leitura’, não visava ‘ser completo em si, nem 

dispensar atlas, livros, dicionários manuais e 

monografias’; supunha ‘pelo contrário, a 

existência de todos esses ao alcance do aluno, 

na Sala de estudo que deve ser uma oficina de 

trabalho na Escola Nova’. 

(HOLLANDA, 1957b, p.139). 

O estudo da História como disciplina na Educação 

Básica tem papel imprescindível na formação crítica do 

cidadão brasileiro, pois, possibilita o entendimento da 

sociedade em suas diversidades histórico-culturais. A forma 

como a disciplina História é trabalhada no meio escolar - e o 

modo que se apresenta nos materiais didáticos impressos - 

apresenta intencionalidade. Na segunda parte da obra, o 

professor Guy de Hollanda (1957b) analisou os compêndios 

que tratavam da História da Civilização, da História Geral e 

História do Brasil, prescritos durante as Reformas educacionais 

ocorridas no período entre 1931 a 1956, a partir da 

investigação a respeito da linguagem dos materiais didáticos, a 

saber, se esta era clara e acessível aos alunos ou se havia 

algumas imperfeições. Examinou, assim, os quadros de 

resumos, questionários, ilustrações e bibliografias, sempre com 

críticas ponderadas, demostrando domínio impressionante 

diante do assunto. Por meio dos estudos de Guy de Hollanda, 

perante os compêndios, é possível compreender, em parte, 

como se dava a valorização da disciplina História, que se 

apresentava aos alunos como fonte de conhecimento e 

aprendizagem no ensino secundário.    

O foco deste capítulo é o de verificar a análise de Guy 

de Hollanda relacionada aos compêndios para a disciplina 

História e constatar como se deu o processo de valorização da 

História no currículo escolar do ensino secundário brasileiro 
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durante as Reformas educacionais por ele analisadas do período 

entre 1931 e 1956. Após 1931, os compêndios produzidos para 

a disciplina História Geral do curso secundário, eram 

abrangentes. Direcionados para a História da Civilização 

compreendiam desde os egípcios até a Revolução Russa. Tais 

manuais eram inspirados na perspectiva escolanovista e traziam 

pontos a serem desenvolvidos no decorrer das aulas, sendo um 

deles as leituras. A finalidade de se trabalhar a partir de leituras 

curtas estava em despertar curiosidade do aluno diante do ponto 

estudado na disciplina História, provocando desejo de ampliar 

informações sobre o tema, aproximando-se do saber 

(HOLLANDA, 1957b). 

Em boa medida, tratar sobre a temática dos livros 

utilizados em sala de aula do ensino secundário também 

oportuniza considerar a respeito de termos empregados, que, 

algumas vezes, são decodificados como se estivessem se 

referindo ao mesmo objeto. Não é intenção adentrar em 

detalhes da etimologia dos termos compêndio e manual, mas, 

entender a distinção entre eles, o que leva a compreender o 

tema com mais propriedade. Os compêndios e os manuais são 

exemplos que, vez por outra, lemos com o mesmo significado, 

quase sem perceber, já que a literatura da época os usa 

normalmente, sem a estranheza que nos cabe. Refere-se aos 

suportes materiais impressos que se fazem presentes nas aulas 

da escola secundária, usados por professores e alunos. 

Compêndio é o objeto de pesquisa utilizado por Guy de 

Hollanda para analisar os conteúdos estudados pelos alunos do 

ensino secundário e que, portanto, será especialmente tratado 

neste capítulo (CARVALHO, 2006). 

O livro didático tem a finalidade de servir como 

material referencial a professores e alunos, servindo como 

ferramenta ou suporte dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Por intermédio desse objeto, o conteúdo a ser estudado 

por determinada disciplina tem a possibilidade de tornar-se 

explícito, ou seja, por meio do compêndio, os saberes 
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constituídos historicamente tornam-se saberes escolares. Dado 

a sua importância na formação dos jovens, para Bittencourt 

assim explica (2003): “Assim, o papel do livro didático na vida 

escolar pode ser o de instrumento de reprodução de ideologias 

e do saber oficial imposto por determinados setores de poder e 

pelo Estado” (p. 73). Vale destacar a função do livro didático 

para o ensino secundário, que possuía uma cultura escolar21 

marcada pelo modelo tradicional, que ainda buscava uma 

inovação em seu meio. Os termos utilizados ao se referir a este 

tipo de material nos escritos de Guy de Hollanda evidenciam 

que era comum referir-se ao livro didático utilizando o termo 

“compêndio”. O Decreto-Lei nº 1006, de 30 de dezembro de 

1938 estabelece as condições de produção, importação e 

utilização do livro didático. De acordo com esta legislação: 
 

Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são 

considerados livros didáticos os compêndios e os 

livros de leitura de classe.  

§ 1º Compêndios são os livros que exponham, 

total ou parcialmente, a matéria das disciplinas 

constantes dos programas escolares (BRASIL, 

1938, p.01).  

 

Quanto aos manuais, Joaquim Pintassilgo (2006, p.2), 

realiza um interessante estudo sobre a inovação contida nesses 

suportes impressos durante o primeiro terço do século XX, 

permitindo trazer uma definição sobre o manual já que o 

considera como: “Objeto material de grande importância no 

processo de construção de uma cultura escolar e de uma 

tecnologia de gestão de sala de aula e do coletivo de alunos - 

em que as noções de ordem e de método assumem uma enorme 

centralidade [...]”. O manual consistia em uma ferramenta de 

trabalho para o docente, pelo qual ele conduziria suas aulas. 

                                                           
21 Para um estudo mais aprofundado sobre o conceito cultura escolar, 

indica-se Dominique Julia (2001), que contribui para o estudo da cultura 

escolar numa perspectiva histórica. 
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Reznik (2014) enfatiza que: “Os manuais escolares são 

elementos privilegiados, para estabelecer as conexões entre os 

programas oficiais e a sala de aula e, nesse sentido, entre o 

Estado e a Sociedade” (p.44). Logo, o manual é um material de 

apoio que pode complementar as aulas ou, ainda, definir a 

forma que será conduzida. Os programas de ensino eram 

expedidos pelo Estado, que controlava nas escolas o 

cumprimento das exigências imposta por ele, podendo tornar 

professores e alunos seus submissos. Nessa direção, Hollanda 

(1957b) afirma:  
Os autores de manuais de ensino seguem, 

religiosamente, a letra dos programas oficiais, 

pois, se não o fizessem, não encontrariam 

editor. [...] Por sua vez, gravita sobre os 

compêndios a subordinação total do nosso 

ensino às provas e exames. Os professores 

delimitam, salvo raras exceções, a preparar os 

alunos para esse fim. E os alunos raramente 

estudam com outro objetivo e os pais muitas 

vezes, não concebem outra finalidade para as 

aulas. Não cabe, por conseguinte, aos 

programas a culpa de que os compêndios 

sejam, em geral, demasiado breves, com 

sacrifício da própria compreensão da matéria 

pelo aluno (p.254).  

Nesse contexto, Guy de Hollanda argumenta sobre a 

importância da renovação dos manuais, tendo em vista um 

ensino secundário ativo, com anseios a resultados positivos. Na 

perspectiva do autor “Esperemos que os poderes públicos 

estimulem a produção de manuais de boa qualidade, [...]. Do 

contrário, poucos resultados lograrão os docentes dispostos a 

levar a efeito uma renovação pedagógica” (HOLLANDA, 

1957b, p.255). O educador Guy de Hollanda, discute o sistema 

educacional de sua época e considera o papel das Reformas 

educacionais ocorridas naquele contexto, quando se 

intencionava buscar uma apropriação de conhecimento mais 



87 
 

efetiva, abandonando a memorização, elemento tão comum no 

modelo tradicional vigente até então. 

Estas teias de relações que cercam questões do ensino 

de História envolvem compêndios, manuais ou livros didáticos 

como materiais indispensáveis ao seu estudo. Reznik (1992 

p.151) enfatiza sobre a importância do livro didático, assim 

considerando-o: “[...] é um professor coletivo que dá 

verdadeira orientação de conteúdo e método. Consiste não 

apenas em um instrumento de apoio, mas é quem 

instrumentaliza, imprime direção às aulas”. Guy de Hollanda 

era um intelectual de conhecimentos amplos que não poupou 

críticas aos compêndios que careciam tanto de melhor estrutura 

material quanto de mais seriedade nas informações históricas 

que veiculavam. Mostrou-se descontente com autores que 

maquiavam antigos textos, às vezes produzidos há mais de uma 

década, e os levavam a circular com uma nova roupagem 

(HOLLANDA, 1957b). 

Nos primeiros anos do século XX, no Brasil, a 

educação europeia influenciava de tal modo que era frequente 

o uso dos manuais franceses nos estabelecimentos de ensino 

secundário. Nos últimos anos que antecederam a Reforma 

Campos, ao estudar História Universal, estudavam francês, 

“[...] nos estabelecimentos de ensino secundário mantidos por 

congregações religiosas, oriundas, em regra da França ou com 

predomínio de membros franceses” (HOLLANDA, 1957b, 

p.104).  

Nesse período, Guy de Hollanda frequentava os bancos 

escolares e, de acordo com sua filha, o professor dominava 

perfeitamente a língua francesa e era leitor assíduo de 

publicações francesas. Ela lembra: “Ele falava francês desde 

cedo, fluentemente, encontrei uns livros sobre civilização da 

coleção Synthêse que ele tinha aos 18 anos” (CAVALCANTI, 

2015). Ela completa dizendo que Guy de Hollanda também 

falava inglês e espanhol e que, além desses idiomas, foi para o 

Instituto de Cultura Italiana aprender italiano. É possível 
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verificar no Anexo R cópias das fichas de permissão de acesso 

a salas de leitura e bibliotecas dos países por onde passou, entre 

elas ao arquivo secreto do Vaticano, com autorização nominal 

ao professor Guy de Hollanda, datado entre os dias 20 e 22 de 

maio de 1974, e também a permissão para a sala de estudo da 

Biblioteca Apostólica Vaticana, na mesma data. A filha de Guy 

de Hollanda afirma que o pai tinha uma biblioteca de mais de 

2.000 volumes em casa.  

É possível contemplar na Figura 4 alguns exemplares de 

sua biblioteca pessoal: volumes da Bibliothêque de Synthêse 

Historique, Évolution de L’Humanité.  Na contracapa do 

segundo exemplar, há identificação de Guy de Hollanda com 

letra de punho, em que o professor anotou seu nome e o ano de 

1928, fato que faz refletir acerca de sua dedicação aos estudos, 

hábito que contribuiu para a formação de um grande 

pesquisador (ANEXO S).  

 

Figura 4: Volumes da Bibliothêque de Synthêse Historique, 

Évolution de L’Humanité. 
 

  
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, arquivo familiar, 2015. 
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 A Revolução de 1930 foi um acontecimento político 

que marcou aquela década como um tempo de mudanças e 

crise econômica. Para Reznik (1992), quando fatos como esse 

estão presentes nos livros, “[...] constituem momentos finais da 

História, aquele estágio da paz genuína, de ordem estabelecida 

e do auge do progresso” (p. 213). Naquela época, as intenções 

eram as de formar jovens com personalidade intelectual; estes 

adolescentes seriam os futuros dirigentes do país, por isso, era 

fundamental o campo educacional ter um sistema de ensino 

voltado para as elites condutoras (REZNIK, 1992). Na 

sequência da crise econômica mundial do início dos anos de 

1930, houve o encarecimento do livro didático estrangeiro e a 

queda da moeda nacional, fatores que favoreceram a 

divulgação dos compêndios brasileiros. Além disso, o 

crescimento do número de estabelecimentos de ensino 

secundário beneficiou a expansão do mercado consumidor de 

produção didática. A ênfase na educação era a palavra de 

ordem.  

Após relatar sobre a influência francesa presente nos 

compêndios publicados até 1930, Guy de Hollanda (1957b) 

realiza explanação sobre o conteúdo, de acordo com os autores 

que os produziram. O lugar conquistado no currículo 

secundário pela disciplina História também fez ampliar o 

número de publicações dos compêndios, especialmente pelos 

autores Jonathas Serrano, João Ribeiro e Oliveira Lima. 

Anterior à Reforma de 1931, a disciplina de História era 

dividida em História Universal e História do Brasil. Guy de 

Hollanda iniciou com breve análise dos principais compêndios 

produzidos anteriormente às Reformas Campos e Capanema, 

constatou que o compêndio que mais obteve edições foi 

“Epitome de História Universal” do professor Jonathas 

Serrano, cuja primeira edição aconteceu em 1912. O jornalista, 

filólogo e historiador João Ribeiro era professor na Escola 

Normal e escreveu o compêndio “História Universal”, de 

acordo com o programa de História de 1918, do Colégio Pedro 
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II, local onde também lecionava. No ano de 1921, Oliveira 

Lima publicou o compêndio “História da Civilização” 22, 

também destinado ao ensino secundário, no qual enfatizava a 

História da América em suas páginas. Entretanto, Guy de 

Hollanda destacou o manual “História do Brasil” 23, escrito por 

Jonathas Serrano em 1931, considerando-o de excelente 

qualidade e bem ilustrado (HOLLANDA, 1957b).  

 Desse modo, verificar cada uma das reformas 

educacionais ocorridas entre os anos de 1931 a 1956, permite 

ampliar o campo de visão, possibilitando entender sobre os 

conteúdos dos compêndios de História do ensino secundário 

brasileiro. Nesse viés, o diagnóstico produzido por Guy de 

Hollanda (1957b) conduzirá esta investigação. É chegada a 

hora de verificar a perspectiva voltada aos compêndios para a 

disciplina de História da Civilização, em específico durante o 

período da Reforma educacional Francisco Campos.  

  

3.1  OS COMPÊNDIOS DE HISTÓRIA DA 

CIVILIZAÇÃO NA REFORMA FRANCISCO CAMPOS 

   

Ao sopram novos ares, trazendo uma metodologia que 

se fortalecia na Europa, ideais do movimento da Escola Nova 

passaram a circular entre os educadores brasileiros. Sua 

inspiração voltava-se em prol de melhorias no rendimento dos 

alunos, qualidade da educação escolar e possibilidade de 

inclusão dos jovens ao mercado de trabalho. O historiador 

Norberto Dallabrida, em seus estudos acerca da história da 

educação, esclarece sobre a modernização do ensino 

secundário em nível nacional, apontando que no final da 

década de 1920 Francisco Campos liderou uma mudança no 

                                                           
22 De acordo com Hollanda (1957b, p.113): Oliveira Lima, História da 

Civilização. (Traços Gerais), 8. ed. rev. São Paulo: Edições Melhoramentos, 

1950.  (trata-se de uma referência bibliográfica?) 
23 De acordo com Hollanda (1957b, p. 122): Rio de Janeiro, F. Briguiet, 

1931. Continha 121 ilustrações em mapas. A tiragem foi de 200 exemplares.  
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sistema educacional brasileiro fundamentada nos métodos da 

Escola Nova. Dallabrida (2009) indica que: “Como primeiro 

ministro da Educação e Saúde Pública, ele introduziu esse 

espírito renovador na reforma do ensino secundário brasileiro 

em 1931” (p.189). Com a finalidade de organizar o ensino 

secundário, a Reforma Campos trouxe transformações para a 

escola secundária, pois, procurava atribuir inovação às 

disciplinas e conteúdos dos compêndios de História. Vale 

lembrar que o ensino secundário era o nível de escolarização 

que acontecia entre o curso primário24 e o ensino superior. 

Segundo Silva (2014), “A partir de então a História 

Geral e do Brasil, passaram a constituir uma única disciplina: a 

História da Civilização, incluída nas cinco séries do curso 

secundário” (p.33). O estudo de História da Civilização estava 

contemplado no fundamental, já nas séries do curso 

complementar o estudo da História variava de acordo com o 

curso, podendo o currículo conter História da Civilização, 

História Natural25 e História da Filosofia. Os novos programas 

renovavam também a disciplina trabalhada e uma das medidas 

tomadas pela Reforma Campos, em seu Artigo 3°, foi a 

implantação da História da Civilização em todas as suas cinco 

séries do curso fundamental e na primeira série do curso 

complementar. Para Rosa (2013), “[...] a História da 

Civilização foi supervalorizada, enquanto a História do Brasil 

permanecia como apêndice dessa história do ‘homem 

civilizado moderno” (p.92). Sendo assim, os novos compêndios 

de História na Reforma Francisco Campos receberam 

                                                           
24 A Lei do Ensino Primário só foi promulgada a 02 de janeiro de 1946 

(DECRETO-LEI Nº 8 529). O Ensino Primário para crianças de 7 a 12 anos 

tinha dois níveis: fundamental (4 anos) e o complementar (1 ano). 

(PILLETI, 1996, p. 178). 
25 A disciplina História Natural é o antigo nome da disciplina de Biologia, 

estudava antropologia, anatomia humana, geo-história, teoria da evolução, 

entre outros assuntos. (DALLABRIDA, 2001, p.114). 
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influência dos programas da disciplina História da Civilização, 

emitidos em 1931. 

O conhecimento da História pode possibilitar ao 

educando um olhar mais politizado, afinal, ainda que se volte 

ao passado para entender os fatos, é fundamental que tenhamos 

como foco principal o presente e o futuro. Assim, direcionar as 

lentes para a História da Civilização, possibilita entendimento 

acerca dos grupos humanos e suas experiências vividas, com 

suas normas e leis, assim como os aspectos sociais, culturais e 

políticos. Até 1931, o compêndio de “História da Civilização”, 

escrito por Oliveira Lima26, foi a publicação mais extensa. Na 

folha de rosto da edição de 1950, anunciava que era destinado 

ao curso colegial sendo, inclusive, utilizado por alunos dos 

cursos das Faculdades de Filosofia, a respeito desse fato Guy 

de Hollanda (1957b) teceu uma crítica: 
 

Que pudesse servir para os candidatos ao 

vestibular de História era uma coisa, mas, que 

fosse utilizada como manual dos cursos de tais 

Faculdades, ainda que em algumas apenas, 

queremos crer se trate de mera propaganda 

editorial. Do contrário, seria um indício de um 

rebaixamento de qualidade do nosso ensino 

superior, além de qualquer expectativa 

pessimista (p.114-115).   

   

Por outro lado, a escrita de João Ribeiro, nos 

compêndios para “História do Brasil” 27 de 1900, dava 

significado aos estudos sobre Brasil e das gentes que aqui 

habitavam. Porém, com os ajustes da Reforma de 1931, isso 

logo se perdeu, retomando a evidenciação da história europeia. 

                                                           
26 Oliveira Lima faleceu em 1928, não tendo a oportunidade de rever novas 

edições da História da Civilização (HOLLANDA, 1957b, p.114). 
27 O Volume analisado por Guy de Hollanda é referenciado em  notas de 

rodapé como: João Riberio, História do Brasil, Curso Superior, 15ª ed., 

revista e completada por Joaquim Ribeiro, Rio de Janeiro, Livraria São 

José, 1954. 
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Hollanda (1957b) destaca que: “É interessante constatar que, 

até 1930, o programa da cadeira não teve em conta as ideias 

inovadoras de João Ribeiro, particularmente, com respeito à 

‘História Local’ na formação do Brasil” (p.121). Guy de 

Hollanda ressalta que a escrita dos manuais de História da 

Civilização exigia de seus autores igual competência nos 

assuntos históricos concernentes ao Brasil, à América e às 

principais civilizações e épocas históricas do Velho Mundo. 

Escrever um compêndio demandava conhecimento e domínio 

diante dos conteúdos, isso se apresentava como uma 

adversidade para os autores brasileiros, frequentemente, 

estudiosos da História Geral, autodidatas que não haviam 

recebido estímulo do exercício da cátedra universitária. Sobre o 

estudo da História da Civilização, Souza (2008) esclarece:  
 

O ensino de História da Civilização era 

abrangente, visando à formação humana do 

aluno, bem como a sua dedicação política. 

Deveriam ser evitadas as minúcias dando maior 

atenção aos “fatos dominantes do processo 

histórico”, conciliando no ensino da História “o 

aspecto econômico, político e ideológico”. O 

sentido de integração de conteúdos estava 

presente e vinha ao encontro de posições 

defendidas por educadores de posições mais 

universalistas [...]. Assim o eixo fundamental 

da disciplina haveria de ser a História do Brasil 

e da América estudadas nas relações com o 

processo histórico mundial (p.156).  

 

Nesse sentido, a Reforma de 1931 proporcionou 

grandes expectativas aos jovens concluintes do ensino 

secundário, pois, previa a criação de uma Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras. No ano de 1934, foi fundada a 

Universidade de São Paulo (USP). No entanto, somente em 

1939 passou a funcionar a Faculdade Nacional de Filosofia 

(FNFi). A partir de sua criação, outras Faculdades de Filosofia 

foram surgindo em todo o país, porém, a formação acadêmica 
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desses novos licenciados deixa a desejar no que se refere a 

preparação científica. Sob o ponto de vista pedagógico, tais 

profissionais resistem às mudanças no currículo do programa, 

para Guy de Hollanda (1957b, p.127) “O sintoma mais 

evidente, via de regra, está no número relativamente pequeno 

de compêndios da autoria de licenciados e, muito mais, na falta 

de renovação pedagógica, que os caracteriza”. A crítica não se 

aplica somente os novos autores dos livros didáticos, também 

atribui às editoras a responsabilidade pela má qualidade dos 

manuais, (HOLLANDA, 1957b): “[...] as editoras foram em 

parte, responsáveis pelas imperfeições dos manuais, seja por 

exigirem apego excessivo aos programas, ou ainda, por 

regatearem o número de páginas e ilustrações” (p. 127). 

Mesmo diante de tais adversidades que acometiam a 

produção de materiais didáticos, alguns autores se 

aproximavam do intento de renovação. Entre os volumes de 

compêndios que seguiam os programas oficiais analisados, 

estão os de autores que Guy de Hollanda nomeia por N2 e N3 
28. De acordo com a metodologia utilizada, os compêndios 

desses autores eram inspirados nos ideais da Escola Nova, 

assim, iniciavam com exposição sumária constituída por 

conciso resumo histórico, no qual o autor dividia a História 

Geral em Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. 

Leituras de trechos curtos, com o máximo de 30 linhas, 

serviam como ponto de partida para reflexão da História e 

procuravam despertar a curiosidade do aluno em relação ao 

ponto estudado, no entanto, evitavam-se trechos longos e 

abundantes de fatos e datas. Os exercícios eram seguidos de 

testes, com breves perguntas para verificar o aproveitamento 

dos alunos, e ainda, vinham estimular a aprendizagem. 

Segundo Guy de Hollanda (1957b), “No compêndio, porém, o 

exercício toma, além disso, um aspecto novo: é um dos 

                                                           
28 Sem intenção de identificar os professores que escreviam os livros 

analisados, apenas os compêndios, Guy de Hollanda os nomeia por N1, N2, 

N3, N4 e assim por diante. 
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trabalhos realizados na sala de estudo, isto é, com material 

outro que não seja ele” (p.139). Nesse discurso, é possível 

perceber a inovação na forma de trabalhar, o estímulo a 

pesquisa em outras fontes de estudo, sem limitação de um 

compêndio, incentivando o aluno a ir além dos livros didáticos, 

perceber que há possibilidade de estudar com novos materiais e 

fora da sala de aula, em oficinas de trabalho ou grupos de 

estudos (HOLLANDA, 1957b).  

Guy de Hollanda também se debruçou sobre os 

materiais pedagógicos impressos, realizou uma pesquisa de 

fôlego para analisar os compêndios mais utilizados e os 

principais autores. A propósito dos novos manuais de História, 

a História da Civilização, do professor Jonathas Serrano, que 

começou a ser publicada em 1934, sobressaindo-se como 

escritor dos compêndios ao escrever cinco volumes em três 

anos, alcançando o maior número de vendas na Reforma 

Campos. Em cada volume, Serrano fazia observações a 

respeito dos programas oficiais, trazia conselhos e ponderações 

pedagógicas acompanhadas de características didáticas sobre o 

próprio volume. Sendo assim, os aspectos didáticos que faziam 

parte de um capítulo do compêndio de História da Civilização 
29, respectivo à 1ª Série do ensino secundário, conforme 

Hollanda (1957b): 
 

a) uma rápida vista geral do assunto em menos 

de dez linhas; 

b) uma ou duas biografias sumárias dos vultos 

mais importantes e representativos; 

c) um quadro cronológico, em que figuram 

somente as datas mais notáveis relacionadas 

com o ponto; 

                                                           
29 Os Volumes analisados por Guy de Hollanda são referenciados em suas 

notas de rodapé como: Jonathas Serrano, História da Civilização, Rio de 

Janeiro, F. Briguiet, 1934. 
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d) um resumo do que é essencial, na hipótese 

de ser desenvolvida a matéria além da simples 

biografia e dos episódios; 

e) uma, duas ou três leituras curtas e sugestivas, 

que completam quase sempre as biografias e 

servem para aumentar o interesse do aluno; 

f) um vocabulário dos termos empregados 

capazes de embaraçar os estudantes da primeira 

série, cujo cabedal de palavras é sabidamente 

restrito e não raro confuso (p.130) 

 

Jonathas Serrano defendia como vantagens didáticas a 

aplicação dos itens elencados anteriormente, ele os considerava 

como oportunidades oferecidas ao professor, que poderia 

desenvolver o conteúdo conforme a receptividade dos alunos. 

Para Serrano, os quadros cronológicos serviam como pontos de 

referência no tempo, extraindo a necessidade de memorização, 

já as leituras buscavam despertar a curiosidade dos alunos 

diante de tais acontecimentos históricos, utilizando ilustrações 

e biografias. O estímulo ao uso do dicionário se dava, ao 

incluir um vocabulário amplo, a não limitação aos termos 

exclusivos utilizados na disciplina de História. O professor 

Jonathas Serrano (1947) diz em seu compêndio que cabe ao 

mestre de História: “[...] comentar, explicar, referir anedotas 

sugestivas, comparar e analisar os tipos e as épocas, evocar o 

passado de tal jeito que dê aos alunos a ilusão de que ele viu 

aquela cena, contemplou aquela paisagem, conheceu de perto 

aquele vulto histórico” (p.14). A Figura 5 apresenta a capa do 

Compêndio “Epitome de História Universal”, de autoria de 

Jonathas Serrano, publicado no ano de 1947. Com um total de 

438 páginas, o compêndio apresenta prefácio assinado por 

Escragnolle Doria, nota preliminar, introdução e capítulos 

divididos em História Antiga, História da Idade Média, 

História Moderna e História Contemporânea, todos 

acompanhados de imagens, mapas e o índice dos capítulos ao 

final do compêndio.  
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Figura 5 – Capa do Compêndio “Epitome de História 

Universal”, de Jonathas Serrano, do Instituto Histórico e do 

Colégio Pedro II, 22ª Edição, ano 1947. 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

  

Importante destacar a proposta metodológica da 

História da Civilização, assim como a disposição dos 

conteúdos para as cinco séries, correspondentes ao curso 

fundamental do ensino secundário. Para Reznik (1992), o 

estudo da 1ª série inicia-se com uma introdução de História 

Geral, desde a civilização egípcia até Revolução Russa, sob a 

forma episódica e biográfica. A partir da segunda série, o 

programa divide-se em duas etapas: uma contendo a História 
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Geral e outra com História da América e História do Brasil 

Pré-Colombiano, procurando seguir, de forma sincrônica, até 

as quartas e quintas séries. A partir da segunda série, seguia-se 

o estudo da História Antiga no início do programa e História da 

América e História do Brasil, examinado sob a forma de 

episódios e biografias históricas, no final.  Na terceira série, 

ocorre o estudo de História Medieval paralelamente com a 

História da América. Na quarta série, segue o estudo do Mundo 

Moderno, História da América e História do Brasil e na quinta 

série, o Mundo Contemporâneo fecha o curso fundamental. De 

acordo com Guy de Hollanda (1957b), nos volumes destinados 

para a 2ª Série e 3ª Série do ensino secundário, em cada 

capítulo incluía-se: 

 
a) uma rápida vista geral do assunto em poucas 

linhas; 

b) o essencial do ponto, em linguagem simples, 

acessível à média dos   estudantes; 

c) os capítulos subdivididos em seções ou 

tópicos, que raro excediam uma página, com 

títulos claros e concisos; 

d) leituras escolhidas, de bons autores sobre 

tópicos interessantes, capazes de estimular a 

curiosidade dos alunos; 

e) notas adicionais especialmente destinadas 

aos professores, ou a estudantes mais 

adiantados, desejando aprofundar um pouco 

mais certos pontos controvertidos ou mau 

expostos na maioria dos compêndios (p.132-

133). 

 

Entretanto, para ter consentimento para a publicação de 

um compêndio nacional, o autor precisava ter prestígio e 

posição de destaque no magistério, de preferência que fosse 

catedrático do Colégio Pedro II e professor de ensino superior 
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30.  Guy de Hollanda avalia algumas diferenças na estrutura e 

cita a sinopse cronológica, destinada a fixar pontos de 

referência no tempo, na qual, figuravam fatos e datas, seguidos 

de exercícios. A partir do diagnóstico acerca dos compêndios 

publicados na década de 1930, pode-se ter uma noção da 

intencionalidade de mudanças. Embora a renovação no ensino 

caracterizasse a reforma Francisco Campos, muito ainda 

precisava mudar, por isso, tal reforma não foi a única medida 

educacional estabelecida (HOLLANDA, 1957b). 

A disciplina História da Civilização do ensino secundário 

brasileiro apresentava uma matriz curricular que girava em 

torno de ensinamentos específicos da cultura clássica. Desde o 

início da década de 1930, alguns intelectuais católicos já 

vislumbravam modificações no currículo do secundário pelo 

simples fato de que a maioria dos estabelecimentos dessa 

modalidade de ensino pertencia à Igreja Católica. Em março de 

1934, Max Fleiuss, como secretário geral do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, solicita ao chefe do Governo 

Provisório, Getúlio Vargas, a inclusão da cadeira História do 

Brasil. Reznik (1992) afirma que Fleiuss defendia a ideia de 

que: “O ensino da História atenderia a uma causa 

eminentemente cívica. Através do conhecimento do passado, 

os indivíduos criam e reafirmam o seu apego à nacionalidade, à 

Pátria” (p.79).  A Portaria Ministerial nº 142 de 24 de abril de 

1939, incluiu aulas de História do Brasil em todas as séries do 

ensino fundamental e na primeira série do pré-jurídico da 

escola secundária. O que levou autores dos compêndios a 

acrescentar nos volumes da 1ª série, conteúdos de História do 

Brasil (HOLLANDA, 1957b).  

As reformas educacionais analisadas por Guy de 

Hollanda (1931-1956) ocorreram engajadas com cada contexto 

político vivido de acordo com a época. Na década de 1930, no 

                                                           
30 Rosa Fátima de Souza (2008) sugere que o docente catedrático teria 

passado por um processo que inclui apresentação de uma tese, uma prova 

oral, arguição sobre um assunto pré-estabelecido e uma prova escrita. 



100 
 

âmbito educacional começou a germinar ideias com o 

propósito de implantar a disciplina de História do Brasil na 

grade curricular do ensino secundário. A partir de 1937, 

quando sobreveio o Governo Ditatorial, no qual o ensino tinha 

proposta de cultuar o governo, as discussões se intensificaram, 

culminando na inclusão da disciplina História do Brasil. A 

preocupação da Reforma Campos era reconhecer a prioridade 

do ensino de História para a formação do jovem cidadão, 

incentivando os alunos da escola secundária a uma educação 

política, despertando nos educandos o sentido patriótico. 

Assim, os compêndios de História da Civilização tinham papel 

importante: contribuir com a aprendizagem do ensino 

secundário brasileiro.  

 

3.2 OS COMPÊNDIOS DE HISTÓRIA GERAL E DO 

BRASIL NA REFORMA CAPANEMA  

 

De acordo com o discurso proferido pelo Ministro 

Capanema quando representava Getúlio Vargas, na Faculdade 

Nacional de Filosofia, em 11 de julho de 1940: “O objetivo do 

ensino secundário em qualquer de suas disciplinas, e pelo 

intermédio de qualquer professor que seja, é formar a 

personalidade intelectual, moral e cívica dos discípulos” 

(REZNIK, 1992, p.6)31. Porém, o germe que anunciava 

mudanças começou a apontar com certa antecedência. Em 

1936, o Ministério da Educação e Saúde Pública despachou um 

questionário32, tratava-se de um inquérito educacional que 

objetivava a organização do currículo e dos programas para o 

                                                           
31 Luis Reznik (1992) utiliza um fragmento de discurso proferido por 

Gustavo Capanema. Publicado em “A missão do Professor Secundário: 

Educar para a Pátria”, RJ: Serviço Gráfico do M.E.S., 1940, folheto n.1, p. 

8-9. 
32 Trata-se do “Questionário para um inquérito”, mencionado no capítulo 02 

desta dissertação. Documento direcionado às instituições e intelectuais de 

diferentes áreas incluindo professores e católicos. 
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ensino secundário. De acordo com a redação da Ata do 

Conselho Nacional de Educação: “Não se compreende que o 

Brasil não tenha no seu currículo uma cadeira correspondente à 

sua própria História” (REZNIK, 1992, p.102). A elaboração do 

Plano Nacional de Educação, juntamente com as discussões do 

conselho, chegou ao seu auge, culminando com a criação da 

cadeira História do Brasil. A comissão considerava 

imprescindível a existência da disciplina História do Brasil 

para corroborar na formação do espírito do homem brasileiro e 

que este se tornasse cidadão, conhecedor de suas tradições.  

Nesse contexto, busco compreender as modificações 

estabelecidas pela Reforma Capanema na seriação das 

disciplinas históricas, assim como a publicação dos 

compêndios ajustados aos novos programas de ensino 

secundário e direcionados para a História Geral e História do 

Brasil a partir da LOES, de 1942. Vale lembrar que a nova 

seriação implantada pela Reforma de 1942, convencionou o 

curso secundário em ginasial e colegial, com opções entre o 

clássico e o científico (SCHWARTZMAN, BOMENY & 

COSTA, 2000). Em relação à organização das instituições 

escolares, “Os estabelecimentos de ensino secundário que 

conseguissem implantar os dois ciclos previstos na Reforma 

Capanema ganhavam o status de ‘colégio’” (DALLABRIDA, 

2012, p.170).  Ademais, o currículo prescrito para as duas 

modalidades deveria prestigiar disciplinas de cultura geral e 

humanística.     

O estudo levantado sobre os compêndios de História 

Geral e História do Brasil, ajustados aos novos programas do 

ensino secundário, continuavam fundamentados na disciplina 

que os antecedeu: História da Civilização. Sobre a divisão da 

História Geral e do Brasil, Guy de Hollanda considerou que a 

aplicação imediata da LOES às primeiras séries do curso 

secundário foi um erro e critica o fato de que os programas 

ainda não haviam sido expedidos, prejudicando, assim, o ano 

letivo dos alunos. Para Guy de Hollanda (1957b), “Demoraram 
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muito os programas destinados ao colégio, tendo sido 

expedidos os de História Geral e do Brasil, apenas, em fins de 

1945” (p.146). Portanto, os novos compêndios de História do 

Brasil, começaram a surgir e foram publicados conforme os 

programas de ensino, somente no ano de 1945. Guy de 

Hollanda investiga, primeiramente, os compêndios de História 

Geral para o ginásio, com ênfase no professor N1, que 

apresentou o maior número de manuais vendidos. Guy de 

Hollanda (1957b) explica os motivos da preferência dada ao 

autor N1:  
 

Autor, sempre mui fiel aos títulos do programa 

oficial, expunha os tópicos de cada “unidade” 

do mesmo, na ordem que nele ocupavam. O 

texto era precedido de breves sínteses e 

acompanhado de “sumários”, “questionários”, 

assuntos “para exercícios escritos”, “leituras”. 

Estas quase sempre de sua lavra. As notas de pé 

de página, multiplicaram-se excessivamente, 

em número e extensão. Quadros cronológicos 

sincrônicos figuravam após as principais 

divisões de cada volume. No fim da 1ª série, 

incluíam-se um “vocabulário”, cujos verbetes 

correspondiam às palavras indicadas, com um 

asterisco, no texto. Os mapas esquemáticos 

destacavam-se pela sua nitidez e as numerosas 

estampas se beneficiavam, frequentemente, de 

comentários descritivos, o que é um requisito 

didático indispensável, porém, ignorado, 

esquecido ou desprezado pela quase totalidade 

dos compêndios nacionais de História (p.149).  

 

Ao examinar a História Geral de Jonathas Serrano, Guy 

de Hollanda verificou a inclusão de sinopses cronológicas que 

intencionavam fixar pontos de referência no período que 

ocorreram, o uso de quadros sincrônicos a fim de localizar 

fatos ocorridos na História Geral, História da América e 

História do Brasil, bem como, assuntos complementares e 

ilustrações que se distribuíam ao longo do texto. Guy de 
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Hollanda (1957b) verificou que em cada um dos capítulos de 

História Geral encontrava-se: 

 
a) uma vista geral de cada assunto das unidades 

didáticas, em poucas linhas, que permitem 

apreender logo o essencial da matéria tratada 

nas secções de cada um dos capítulos; 

b) uma exposição mais desenvolvida dessa 

matéria das várias secções, que raro excedem 

uma a duas páginas com títulos claros e 

concisos; 

c) uma sinopse cronológica dos fatos 

culminantes, com as datas correspondentes; 

d) leituras “relativas a vultos ou episódios 

interessantes das respectivas unidades 

didáticas” (p.149-150). 

 

 Um importante diferencial na estrutura dos compêndios 

deve-se ao fato de o professor Serrano explanar o conteúdo de 

acordo com o público leitor, graduando a linguagem do texto 

conforme a série a que era destinada. Guy de Hollanda critica a 

ausência de mapas nos compêndios de Serrano, atribuindo 

como falha pedagógica. O que não desqualificava seu trabalho, 

por se tratar de um autor experiente, que já há trinta anos 

publicava compêndios, e frequentemente seu material 

proporcionava para outros autores modelos didáticos, que eram 

copiados em maior ou menor parte (HOLLANDA, 1957b). 

Nesse contexto, o destaque fica por conta dos novos autores de 

compêndios, licenciados nas Faculdades de Filosofia do Rio de 

Janeiro ou São Paulo, alguns deles já estavam atuantes no 

magistério superior e concorriam com seus mestres na 

produção dos manuais. Os compêndios de História do Brasil 

para o ginásio apresentavam um panorama mais satisfatório, 

com méritos didáticos como a preocupação em evitar erros. 

No exame dos compêndios de História Geral para o 

curso colegial, Guy de Hollanda comenta que há poucas 

alterações realizadas apenas em alguns pontos, quase não há 
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distinção entre os compêndios voltados ao ginásio ou ao 

colégio.  Na publicação de “Súmulas de História Colegial” do 

professor N4, voltado para as duas séries, cada unidade era 

precedida por um resumo que destacava os pontos principais a 

estudar, um plano que permitia localizar as fases principais e 

um quadro cronológico para auxiliar. Os livros da primeira e 

segunda série do ginasial eram usados como material de apoio 

na revisão dos fatos estudados. Guy de Hollanda, ao analisar os 

compêndios de História do Brasil para o curso Colegial, lembra 

que havia preocupação em manter uma linguagem acessível, de 

rápida apreensão por parte dos estudantes, devendo aprofundar 

em conteúdos relacionados à política externa e à história 

econômica do Brasil, nos distintos períodos. Assinala, ainda, a 

redução ao mínimo da necessidade de memorização de nomes 

próprios e datas, priorizando, assim, o contexto do fato 

ocorrido.  

Considero pertinente fazer um adendo sobre o 

compêndio analisado por Guy de Hollanda “Súmulas de 

História Universal”: esse exemplar da 2ª Edição é um volume 

de bolso medindo 10,5 cm de largura e 15,5 cm de altura e 

possui 220 páginas. O compêndio traz uma pequena 

Introdução, não há ilustrações e nem mapas, o Índice indica 

apenas os títulos das Unidades, que seguem de I a IX. Ao final 

de cada unidade, há uma seção chamada “Tópicos de 

Discussão e Dissertação”, em que o autor traz perguntas ou 

frases pontuais para gerar debates. Há, ainda, um campo 

apresentado como os “Vultos Históricos”, explicando sobre as 

personalidades tratadas na unidade.  Ao final do volume há um 

“Índice de Concordância” que localiza a página inicial de cada 

unidade, os subtítulos e vultos históricos, conforme o programa 

oficial de 06 de dezembro de 1945.  

A seguir, a Figura 6 traz a imagem da capa do 

compêndio de Delgado de Carvalho, chamado “Súmulas de 

História Universal” para a primeira série colegial, 2ª Edição, 

Companhia Editora Nacional, São Paulo: 1949.  
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Figura 6: Capa do Compêndio “Súmulas de História Colegial”. 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Em linhas gerais, em seu estudo, Guy de Hollanda 

verifica nos compêndios de História o material, a nitidez das 

ilustrações ou a qualidade do papel. Quanto à análise dos 

compêndios de História do Brasil para o curso Colegial, é 

referenciado, especialmente, o compêndio de N7 no qual, 

favorecendo os alunos, foi reduzido ao mínimo o número de 

datas e nomes próprios. Valorizando os fatos, suas causas e 

consequências, em vez da lista cronológica e das pessoas neles 

envolvidas, conforme o autor, dispensando a necessidade de 

memorização (HOLLANDA, 1957b).  Sobre a informação 

histórica apresentada pelos autores, Guy de Hollanda (1957b) 

diz que: “Não têm aparecido compêndios que exerçam uma 
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ação renovadora, como a ‘História do Brasil’ de João Ribeiro, 

há mais de meio século” (p. 196).  Em relação às feições 

pedagógicas, o autor destaca a falta de autonomia dos 

compêndios que seguem os programas oficiais, ainda que estes 

apresentem falhas. Guy de Hollanda pontua o que considera 

como o mais grave defeito dos manuais de História - seu 

caráter resumido, que induz à memorização de datas e nomes 

desconectados de significações consistentes para os alunos. 

Atribui a falha aos editores que, por questões econômicas, 

pretendem baratear o produto final, reduzindo ao mínimo o 

número de páginas, com empobrecimento da linguagem e 

poucas ilustrações, inclusive, sem legendas.  

A legislação voltada ao livro didático, por meio do 

Decreto-Lei nº 1.006, em 30 de dezembro de 1938, constituiu a 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD). O 

funcionamento dessa Comissão em caráter permanente, no 

Ministério da Educação e Saúde Pública, tem seus membros 

nomeados pela Presidência da República,. Estes deveriam ser 

recomendados como profissionais de notável desempenho e 

reconhecido valor moral. Os docentes do ensino primário, 

normal ou secundário podiam escolher o livro didático, porém, 

este deveria constar na listagem oficial autorizada pelo Estado 

(HOLLANDA, 1957b). Cabia a essa Comissão a função de 

examinar os livros didáticos submetidos à aprovação e 

publicação. Vale destacar que a pesquisa realizada por Guy de 

Hollanda tem um respaldo intelectual bastante denso, 

consubstanciado por análises abrangentes das produções 

didáticas que marcaram os anos iniciais da renovação 

educacional no que concerne ao ensino da disciplina História.  

Nesse contexto, devido ao caráter conservador, voltado 

ao nacionalismo, é natural que a Reforma Capanema 

promovesse uma cultura escolar dentro de seus moldes, 

apresentando medidas fundamentais para a formação do 

cidadão com espírito patriótico. Aspectos da Reforma de 1942 

permaneceram até o ano de 1961, quando se deu a aprovação 
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da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(DALLABRIDA, 2012). Contudo, antes que a LDBEN se 

estabelecesse, verifica-se que a Reforma Capanema abriu 

novas possibilidades e incentivou a execução de um ensino de 

História mais acessível aos alunos.  

Guy de Hollanda revisou os compêndios de História 

Geral e História do Brasil na Reforma Capanema, trazendo 

algumas considerações importantes a respeito da nova seriação 

e os manuais das disciplinas históricas, que eram direcionados 

ao ginasial e colegial. Nos compêndios de História Geral para o 

curso colegial, houve poucas alterações pontuais, sem muita 

distinção entre os materiais do ginásio e do colégio, já nos 

compêndios de História do Brasil do colegial, havia 

preocupação em manter uma linguagem acessível, com 

enfoque na política e economia brasileira. Sendo possível 

apreciar a redução da ênfase disposta a datas e nomes, 

direcionando a aprendizagem do estudante para o contexto 

histórico que estava inserido. 

 

3.3 OS COMPÊNDIOS DE HISTÓRIA NOS PROGRAMAS 

DE 1951 

Na década de 1950, durante o período de 

redemocratização, o nacionalismo continuou em evidência, o 

que possibilitava forte centralização nas instituições de ensino. 

Embora se apresentasse um contexto político diferenciado, 

como palco de novas abordagens, ainda se mantinha uma 

perspectiva conservadora, como um aspecto marcante da 

reforma Capanema que permanecia. Iniciativas relacionadas à 

renovação do ensino foram implantadas, ocorreram algumas 

mudanças no que diz respeito ao ensino secundário. Como 

observa Souza (2008), a década de 1950 se apresentou como: 

“[...] tempos de mudanças de hábitos e de padrões de consumo, 

de entusiasmo pela modernização concretizada na sociedade 

urbano industrial e de euforia em torno da ideologia nacional-
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desenvolvimentista” (p.186). A partir da aplicação da Lei 

1.359, o número de ofertas de disciplinas História Geral e do 

Brasil, na escola secundária aumentou, ampliando, assim, as 

oportunidades de publicação de compêndios modernos para um 

mercado seguro.  

A investigação sobre os compêndios realizada por Guy 

de Hollanda (1957b) aborda os materiais pedagógicos, entre os 

mais adotados a partir dos anos de 1951 até 1956, produzidos 

para a disciplina História, dos cursos ginasial e colegial. Em 

seu ponto de vista, avalia e apresenta uma apreciação positiva 

dos manuais, caso fossem didáticos, ou, dá um parecer crítico e 

negativo, caso estes incluíssem erros. O compêndio que se 

destacou pela qualidade é História Geral do professor N10, que 

teve boa aceitação por apresentar características didáticas 

diferenciadas ao utilizar mapas elucidativos, desenhos alusivos, 

linguagem acessível e os pontos quando se trata da matéria ou 

unidades trabalhadas (HOLLANDA, 1957b). Nesse sentido, 

cada tópico do compêndio compreende a um ponto, dentro dos 

conteúdos a serem estudados, que corresponde a um resumo e 

exercícios.  

Por outro lado, o olhar crítico de Guy de Hollanda ante 

os compêndios de História Geral para o ensino secundário 

aponta alguns problemas que se apresentam em suas páginas 

como erros de conteúdos ou, ainda, por manter características 

didáticas anteriores ao contexto de inovação que havia se 

estabelecido.  O compêndio do professor N9, para a terceira 

série do ginasial, surpreende por não apresentar descrições ou 

imagens, contendo apenas títulos, e ainda, apresentar erros no 

conteúdo, embora se tratasse de um material didático 

produzido por um experiente profissional do ensino secundário. 

O compêndio elaborado pelo professor identificado como N11 

é avaliado por Guy de Hollanda como o menos didático, por 

apresentar os mesmos erros cometidos na publicação da 

primeira edição de acordo com os programas de 1942 

(HOLLANDA, 1957b): 
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Não se compreende que, em nova edição 

daquele compêndio, já adaptado aos programas 

de 1951, as páginas relativas à “Guerra de 

1939” continuem sem modificações, não 

havendo sido, devidamente completadas. Vê-se 

que os tópicos – “Organização das Nações 

Unidas” e “A Evolução das Democracias”, 

foram acrescentadas a um texto reimpresso tal 

qual. Isto mostra que, como aconteceu com 

outros compêndios, a editora usou na impressão 

das novas edições a quase totalidade da 

composição anterior, sendo modificado o texto 

somente quando novos itens do programa 

obrigavam-no expressamente (p.169). 

 

 

Ao conduzir o enfoque para os compêndios de História 

da América, é possível perceber que Guy de Hollanda (1957b) 

se mostrava ainda mais severo e apresentava críticas diante dos 

erros presentes na redação. Avalia que os textos de História da 

América apresentam breves resumos da História da 

Civilização, contendo os mesmos erros nos conteúdos e 

numerosas omissões denunciam que os autores dos 

compêndios seguem a escrita de suas publicações anteriores, 

realizando apenas ligeiros arranjos e alguns conservam as 

mesmas páginas produzidas há mais de 20 anos, sem 

alterações. Esse conhecimento de causa pode se justificar por 

informações cedidas por Cavalcanti (2015): “Papai tinha um 

conhecimento sobre História da América, fora de série, até 

porque ele era substituto de Sílvio Julio na cadeira de História 

da América, [...] paralelamente a isso ele ensinou em várias 

faculdades (p.1)” 33 Por conta de seu trabalho, Guy de Hollanda 

realizava inspeções nas faculdades para verificar seu 

funcionamento, atividade que permitia viagens por diferentes 

                                                           
33 O pernambucano Sílvio Julio de Albuquerque Lima (1895-1984) era 

catedrático na cadeira de História da América, na Faculdade Nacional de 

Filosofia. 
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estados brasileiros e países, como na ocasião que foi para o 

Paraguai. Esta atividade profissional lhe possibilitou ampliar 

conhecimentos que ultrapassavam fronteiras, como o estudo 

que realizou sobre o movimento da independência que ocorreu 

na América Latina.  

Vale salientar que neste enfoque diante dos compêndios 

de História da América, além dos problemas já mencionados, o 

compêndio de N6 é o que traz mais informações sob o ponto de 

vista histórico, de acordo com os programas de 1951. Nem 

todos os compêndios foram redigidos com a finalidade desta 

disciplina, vários são versões atualizadas dos textos de 1931 ou 

1942, caracterizando a permanência das antigas Reformas 

educacionais.  O autor conclui (HOLLANDA, 1957b) que 

“Com raras exceções, as civilizações pré-colombianas e a 

América Espanhola são as partes nas quais os compêndios se 

mostram mais falhos e copiosos em erros, frequentemente 

graves” (p.179). Desse modo, no que se refere aos aspectos 

sociais, cultural/intelectual e artístico não recebeu suficiente 

atenção de seus escritores, seguindo uma mera repetição 

daquilo que já estava à disposição, sem demonstrar 

preocupação com atualizações dadas a partir de novas 

pesquisas.  

Dando seguimento ao que já estava estabelecido em 

1942 com a Reforma Capanema, de um estudo ministrado em 

ciclos, o método concêntrico-ampliatório foi mantido. Salvo a 

importância do estudo de História do Brasil para o curso 

ginasial, verifica-se que os conteúdos nos compêndios de 

primeiras e quartas séries se repetem. Guy de Hollanda destaca 

as próprias palavras do professor Serrano34 quando adverte 

sobre a importância do preparo docente diante da repetição de 

conteúdo e sobre o método concêntrico-ampliatório: “[...] 

apresenta o perigo de certa superficialidade e do decréscimo de 

interesse de ano para ano, pois já se conhece o essencial dos 

                                                           
34 Jonathas Serrano, “Methodologia da História na aula primária”, 1917. 
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fatos mais importantes” (HOLLANDA, 1957b, p. 180). A 

capacitação dos docentes esteve entre as medidas tomadas a 

fim de alcançar sucesso entre os alunos do ensino secundário e 

superior. O documento emitido pela Reitoria da Universidade 

do Pará atesta que Guy de Hollanda proferiu Ciclo de 

Conferências sobre Pesquisa Histórica, destinado aos 

professores universitários e de nível médio (ANEXO T).  

A organização dos compêndios de História Geral para o 

curso colegial se dava em três volumes para a distribuição dos 

assuntos, sendo uma para cada série, com apenas alguns mapas 

e ausência de ilustrações. A análise sobre os compêndios de 

N17 e N18, nos quais o 1º Volume aborda a História Antiga, as 

questões culturais das civilizações, assim como a História da 

Grécia e de Roma. No 2º volume, tratam sobre a Idade Média e 

Moderna, com pouca propriedade, e no 3º Volume, os autores 

dos compêndios analisados revelam melhor domínio sobre os 

temas da História Contemporânea (HOLLANDA, 1957b).  

Guy de Hollanda realiza um balanço final dos compêndios de 

História para o ensino secundário brasileiro e assinala 

problemas na apresentação material dos mesmos, quanto à 

nitidez e a encadernação, que deixavam a desejar em 

qualidade. Entra na etapa final do estudo analisando a História 

do Brasil para o ciclo colegial, na qual, muitos compêndios, de 

distintos autores, também foram analisados e negativa ou 

positivamente criticados, conforme material apresentado. 

Com ponto de vista voltado aos compêndios da 

disciplina História, Guy de Hollanda (1957b) finaliza exibindo 

uma listagem do material analisado que, embora incompleta, 

possuía 176 volumes de compêndios de História para o curso 

secundário, publicados entre 1931 e 1951. Consiste em 50 

volumes de compêndios de História da Civilização, publicados 

conforme os programas de 1931; apenas 03 volumes de 

compêndios de História do Brasil publicados de acordo com os 

programas de 1940; os compêndios de História Geral e do 

Brasil se apresentam em um total de 54 volumes; a lista 
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também apresenta 67 volumes de compêndios de História 

publicados de acordo com os programas de 1951 e somente 02 

volumes destinados ao exame da licença ginasial e do Artigo 

9135. 

Nesta perspectiva, o cotejo entre os compêndios 

realizado por Guy de Hollanda, exposto em sua obra aqui 

analisada, possibilita perceber as modificações ocorridas nos 

livros de História voltados ao ensino secundário. Em breve 

comparação entre as reformas educacionais, percebe-se que em 

1931 o enfoque era voltado para a renovação e modernização 

do setor educacional, intencionando conduzir estudantes ao 

ensino superior. Buscava-se, contudo, a valorização da 

disciplina de História da Civilização com intuito de formação 

de pessoas para todos os setores de atividades. Na análise dos 

manuais produzidos para o ensino secundário, Guy de 

Hollanda se debruçou sobre a obra de Jonathas Serrano 

“Epitome de História Universal”, por apresentar influência 

sobre os outros autores de compêndios.  

A reforma de 1942 procurava formar a personalidade 

intelectual, moral e cívica do jovem estudante. Os compêndios 

desta época, produzidos por professores da FNFi, abrangiam 

conteúdos voltados à História Geral e História do Brasil. Estes 

manuais foram ajustados aos novos programas de ensino, na 

sua produção apenas ajustes ou cortes dos conteúdos presentes 

nos antigos compêndios de História da Civilização, adequando-

o aos programas oficiais. Entre outros compêndios, Guy de 

Hollanda avalia a obra de Delgado de Carvalho “Súmulas de 

História Colegial”. Com o nome significativo, as súmulas 

                                                           
35 Guy de Hollanda não apresenta detalhes sobre o artigo 91. Levando em 

consideração o número de artigos das reformas analisadas, este artigo 

corresponde ao Decreto-lei nº 4244 da LOES de 1942. “Aos maiores de 

dezenove anos será permitida a obtenção do certificado de licença ginasial, 

em consequência de estudos realizados particularmente, sem a observância 

do regime escolar exigido por esta lei” (BRASIL, 1942).  
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representavam um mínimo, cabia ao docente sobrepor suas 

contribuições e dar esclarecimentos aos alunos.  

Por fim, outras mudanças ocorreram com a legislação 

de 1951 que, apesar de haver permanências da reforma 

educacional anterior, como a presença das disciplinas História 

Geral e História do Brasil, também incluía em seu estudo a 

História da América, alterando a distribuição das disciplinas do 

ensino de História no secundário. Como um bom conhecedor 

da disciplina História da América, Guy de Hollanda 

considerava que os compêndios eram reedições modificadas. 

Além disso, nem todos os compêndios destinados a essa 

disciplina foram produzidos conforme seus programas de 

ensino. Muitas vezes, na intenção de baratear o custo do 

material, não havia preocupação com a qualidade final do 

compêndio.  
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4 PRÁTICAS DE ENSINO DE HISTÓRIA 

Trata-se de fazer com que o aluno adquira uma 

vivência do passado da Humanidade, graças à 

qual possa compreender o presente, com todas 

as suas sombras e luzes, tragédias e 

esperanças.  

(HOLLANDA, 1957b, p.7). 

A partir da epígrafe do autor Guy de Hollanda é 

possível idealizar uma aula da disciplina História, na qual o 

docente instiga a imaginação dos educandos fazendo-os 

imergir no conteúdo, acentuando sua criatividade. Vamos lá! - 

Aula em turma de 1º Ano do ensino médio abordando 

Feudalismo, que trata sobre o sistema social, político e 

econômico ocorrido, especialmente, na Europa durante a Idade 

Média. O tema trata o passado da humanidade, porém, nada 

impede que transite também no tempo contemporâneo, 

permitindo entender a trajetória dos modos de produção, 

discutir a distribuição de terras, ou ainda, fazer um paralelo 

comparativo entre os vários impostos daquela época com os 

atuais.  

Embora os impostos arrecadados no período medieval 

não fossem revertidos em serviço público, para adentrar no 

assunto, o professor seleciona um artigo de jornal alertando 

sobre a prestação de contas ao imposto de renda, lembrando-se 

dos outros tantos impostos que o cidadão brasileiro tem de 

pagar, incluindo os próprios alunos, quando compram doces ou 

brinquedos. A partir desse momento, o uso de filmes como 

recurso didático, a elaboração de quadros comparativos, o uso 

de imagens, criação de charges, confecção de maquetes, entre 

outras formas de aprendizagem, podem invadir a aula de 

História. De acordo com Guy de Hollanda (1957b): 

“compreender o presente, com todas as suas sombras e luzes, 

tragédias e esperanças” (p.7) pode ser uma possível viagem no 

tempo, aguçando a imaginação, facilitando o entendimento 
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acerca de um saber histórico ao perceber a forma que 

determinado fato ocorreu, os ganhos e perdas para a sociedade, 

seus reflexos nos dias atuais. Por outro lado, com o mesmo 

conteúdo, outro profissional pode adotar uma prática distinta e 

apenas seguir o livro didático, trazer para os alunos um 

questionário sobre o tema tornando a aula tediosa, desconexa 

ou desinteressante.  

Tal reflexão convém apenas a título de exemplificação 

sobre a prática docente, a fim de salientar o quanto os suportes 

materiais, utilizados como recursos didáticos podem auxiliar na 

experiência didática. A investigação realizada por Guy de 

Hollanda (1957b), a respeito das práticas de ensino e a 

utilização de novos recursos na disciplina História no 

secundário brasileiro, demonstra que a educação carecia de 

outros meios que possibilitassem ao docente a aplicação do 

ensino, e, aos estudantes a aprendizagem. Conforme Serrano 

(1947) “Graças ao cinematógrafo, as ressurreições históricas 

não são mais uma utopia. O curso ideal fora uma série de 

projeções bem coordenadas, o cinema a serviço da história” 

(p.12). Embora o uso de alguns desses recursos já circulasse há 

muito tempo nos compêndios, sua aplicação se efetivou 

conforme os programas de 1951. Com esta preocupação, o 

professor Guy de Hollanda dedicou parte de seu estudo - 

trazendo para a análise assuntos que circulavam nos debates 

dos anos 1950 - aos estereótipos e valores. Ou, ainda, a 

sugestões sobre as leituras complementares, ilustrações 

documentárias históricas, o uso de atlas históricos, livros 

auxiliares dos compêndios, os meios audiovisuais e as 

reproduções fotográficas impressas no ensino da História, da 

escola secundária brasileira (HOLLANDA, 1957b).  

O termo prática de ensino aqui utilizado faz referência 

ao exercício da profissão, a atuação docente nas aulas de 

História, em função do desempenho de inovação didática 

envolvendo novos recursos materiais. Especialmente em um 

período caracterizado pelas modificações impostas pelas 
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reformas educacionais ocorridas entre 1931-1956, e que 

interferiam no modo de interação da função docente. As 

relações estabelecidas em ambiente escolar, as quais envolvem 

as pessoas e os objetos ali inseridos, seja no uso de recursos 

didáticos ou materiais escolares, foram analisados por Guy de 

Hollanda. Na busca por renovação nas aulas do ensino 

secundário, alguns professores procuraram alternativas de 

mudança em suas práticas de sala de aula, envolvendo fatores 

que estavam além dos recursos materiais disponíveis. Nesse 

sentido, Diana Vidal estuda a ação dos sujeitos escolares e 

considera importante avaliar a prática docente (VIDAL, 2009): 

 
Investigar a prática docente, compreendendo-a 

na intersecção do saber e da ação de 

professores, instou a indagação sobre a mistura 

de vontades, gostos, experiências, acasos que 

foram consolidando gestos, rotinas, 

comportamentos identificados como docentes: 

o modo particular de organizar aulas, de se 

movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de 

utilizar recursos didáticos e, mesmo, a maneira 

de organizar a relação pedagógica (p. 36).  

  

Almejava-se substituir o modo tradicional, com 

orientação ao ensino secundário, visando uma real 

aprendizagem por parte do educando. Ao docente, cabia boa 

parte da responsabilidade em alcançar o sucesso no 

aproveitamento do ensino, afinal, a aplicação deste ensino 

realizava por meio da prática do profissional. O autor lembra as 

recomendações assinaladas para o docente do ensino 

secundário, nesse viés de renovação “[...] compete estimular 

nos alunos os dons de observação, despertar-lhes o poder 

crítico e oferecer-lhes sempre ensejo ao trabalho autônomo” 

(HOLLANDA, 1957b, p.20). Guy de Hollanda alerta sobre o 

fato de que esses recursos pedagógicos não deveriam ser 

exclusivos, era necessário trabalhar com a ideia de que tais 

instrumentos tinham por objetivo complementar o ensino e 
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oportunizar a aprendizagem ao aluno. Tratavam-se de novos 

recursos, inseridos no currículo escolar que caracterizava a 

inovação didática, que se almejava para a escola secundária 

brasileira. O autor Rodolfo Calil Bernardes (2010) completa:  
 

A preocupação que havia entre muitos 

educadores, portanto, de inovar a metodologia 

do ensino de História nas escolas secundárias, 

esbarrava nas avaliações obrigatórias do 

Estado, que exigiam a memorização de um 

enorme volume de datas e acontecimentos, 

causas e efeitos de eventos históricos 

considerados importantes  (p. 62).  

 A utilização de novos recursos foi importante, pois 

representou avanço na educação e, de certa maneira, esta 

renovação é perseguida até os dias atuais, não somente pelos 

programas e políticas educacionais ou pelas instituições 

escolares, mas também, pelos educadores preocupados com a 

qualidade do seu trabalho. Nesse sentido, é oportuno direcionar 

as lentes deste estudo para estes novos recursos didáticos, 

verificar os meios audiovisuais que eram utilizados no ensino 

secundário. Imagens em fotografias e slides faziam parte destas 

novas práticas de ensino entre os docentes, afinal, essas 

novidades apresentadas nas aulas, atraíam atenção dos 

educandos.  

Além dessa abordagem sobre os recursos materiais, 

uma nova postura também era sugerida por Guy de Hollanda, 

quando o autor convida a lançar um novo olhar sobre os 

estereótipos e valores impressos nos compêndios da disciplina 

História. Desse modo, avançando um passo à frente no 

combate ao preconceito inserido nos discursos e textos dos 

compêndios de História que circulavam no âmbito educacional. 

Inicia seu diagnóstico com a definição do termo “estereótipo”, 

discutindo a relação deste termo com valores e atitudes. Por 

último, Guy de Hollanda (1957b) compara em sua pesquisa os 

programas de ensino de História, quando estes se apresentam 
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como mínimos ou de desenvolvimento, definindo a ação 

educativa do docente no ensino secundário. 

  

4.1  ENTRE FOTOGRAFIAS E SLIDES: O USO DOS 

MEIOS AUDIOVISUAIS COMO RECURSOS DIDÁTICOS 

INOVADORES  

Ao verificar a inovação em sala de aula, Guy de 

Hollanda conduz seu olhar às práticas de ensino utilizadas nas 

aulas de História no curso secundário, com o anseio de ir além 

do compêndio como recurso. Por meio deste estudo, dá conta 

de analisar a importância das leituras complementares, a 

presença de ilustrações ou meios visuais no estudo da História, 

a fim de facilitar o trabalho docente e a compreensão do 

estudante. A utilização de ilustrações nas aulas de História 

como elementos de estudo da disciplina, permitem ao aluno 

certa reconstrução do passado da humanidade, para Guy de 

Hollanda (1957b) “Ora, como compreender o passado humano, 

do qual o presente é o último instante, acaso se prescinda de 

qualquer contato com as manifestações da atividade cultural do 

Homem em outras épocas e sociedades?” (p. 213).  

Na sequência, o próprio autor já indica o uso de 

recursos visuais como elementos indispensáveis que podem 

servir como métodos de aprendizagem, permitindo a 

reconstrução do passado humano, possibilitando seu 

entendimento. (HOLLANDA, 1957b). 

Ao considerar os compêndios, especialmente os 

utilizados na disciplina História, apresentavam poucos textos e 

quase nenhum material iconográfico. A proposta de Guy de 

Hollanda seria a organização de listas de leituras 

complementares, incluindo documentos históricos sobre temas 

que completassem o manual adotado. No entanto, o autor faz 

um alerta: para que o uso destes materias obtivesse efetivo 

resultado, além do empenho do docente, sendo necessária a 

utilização de outros espaços de estudo quando requer 
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bibliotecas públicas e escolares, devidamente equipadas 

(HOLLANDA, 1957). O uso de listas de leitura envolveria de 

forma direta o trabalho do docente na seleção dos textos e, 

também, na organização de leituras históricas com finalidade 

de complementar o conteúdo dos compêndios, por isso, 

deveriam estar de acordo com o conteúdo do manual adotado. 

Em contrapartida, haviam dificuldades dadas pela ausência ou 

deficiência de bibliotecas escolares, ou ainda, pela dificuldade 

do próprio magistério em modificar sua forma de trabalhar.  

Para Guy de Hollanda (1957b): 
 

Tomando em conta a subordinação do professor 

ao compêndio e deste ao programa, parece que 

a melhor solução para generalizar o uso de 

livros de leituras históricas (denominação mais 

ampla do que a de “fontes”), seria inclui-los 

como exigência dos programas, embora 

admitindo, ao lado de volumes impressos, toda 

e qualquer coletânea organizada pelo professor, 

mediante o emprego de processos de 

reprodução mecânica (p. 215).  

  

  Ainda sobre as leituras históricas, Guy de Hollanda traz 

para a discussão uma sugestão do professor Delgado de 

Carvalho, que recomendava a aplicação de provas e exames 

com consulta ao material de ensino. Seus argumentos se 

referem ao sistema de ensino, considerado por ele como hostil, 

que, apesar de falar em método ativo, ainda assim havia 

proibição do aluno consultar livros nas provas escritas, a 

verificação de seu aproveitamento escolar se evidenciava com 

sua maior, ou menor, capacidade de decorar (HOLLANDA, 

1957b). No entanto, para que ocorresse a possibilidade de 

exames consultivos, seria necessária a publicação de mais 

materiais didáticos, como livros de leituras históricas, por 

exemplo. Além da crítica levantada diante da economia na 

impressão dos materiais didáticos, outros fatores contribuiram 
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para que a consulta em avaliações ficasse de lado, sobre esses 

fatores, Guy de Hollanda (1957b) considera que: 

 
Os obstáculos mais sérios para semelhante 

inovação seriam, por um lado, a resistência dos 

professores para um trabalho adicional, aos 

quais muitos não estão preparados, por outro, a 

dos pais dos alunos, que nele verão um 

aumento de gastos na educação de seus filhos, 

caso os programas imponham um volume mais 

para cada série. A nosso ver, um livro de 

leituras históricas não tem porque multiplicar-

se em vários tomos. Assim, por exemplo, para a 

História do Brasil, poderia haver, quando 

muito, um livro de leitura para as duas séries 

(1ª e 4ª) do ginasial, e outro para o colégio (2ª e 

3ª). A rigor, um único volume, serviria para 

ambos os ciclos, pois seria fácil distinguir, 

inclusive tipograficamente, o material adequado 

aos cursos ginasial e colegial (p. 215-216).  

 

O acréscimo de outros recursos, como os atlas e mapas 

históricos, tornou-se uma prática necessária aos educadores que 

buscavam inovação. Embora o uso de atlas pudesse auxiliar nas 

aulas de História, ainda não era um instrumento de trabalho 

muito utilizado no ensino secundário, fato que culminava na 

falta de interesse das editoras em publicá-los. Os atlas e mapas 

históricos utilizados nas aulas de História e Geografia do 

ensino secundário não apresentavam informações suficientes 

acerca da geografia histórica americana e brasileira pelo fato de 

seguirem os modelos europeus (HOLLANDA, 1957b).   

Assim, os atlas e mapas históricos são novos recursos 

didáticos que se incluem como prática de ensino adotada por 

alguns educadores. Quanto ao uso de mapas, Guy de Hollanda 

(1957b) recomenda que “Nunca se encarecerá demais o 

emprego das cartas, cuja leitura se aprenderá nas aulas de 

História com diligência não muito distante da que é própria do 

ensino da Geografia” (p.21). Nesse sentido, o sucesso das aulas 
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pode se estender, conforme o interesse demonstrado em relação 

ao conteúdo trabalhado e os materiais didáticos 

disponibilizados aos estudantes.  

A utilização do meio audiovisual ou reproduções 

fotográficas impressas, nas aulas de História, tinha como 

finalidade atrair a atenção dos alunos do ensino secundário, 

ampliando as possibilidades de sua permanência na escola. 

Com intenção de inovar, com a utlização destes novos recursos 

didáticos, as aulas de História passariam a ensinar pelos olhos, 

usando o rescurso dos slides, deixando de lado a memorização. 

Além dessas tecnologias, a gama desses recursos se ampliava 

com as leituras complementares, ilustração documentária, 

livros auxiliares e uso de atlas históricos, ou ainda, 

monumentos e lugares históricos como forma de estudar as 

diversas manifestações materiais da cultura humana. A autora 

Katia Abud considera que os recursos audiovisuais, sobretudo 

o cinema, servem como forma de estimular o aprendizado, 

tornando esse processo interessante para o estudante. (ABUD, 

2003): 
 

O cinema seria um bom recurso, pois atrairia a 

atenção dos jovens mais que as aulas e 

exposições orais realizadas pelo professor em 

sua sala de aula. [...] Além disso, acarreta 

outras instâncias de referências, como 

comportamentos, moda, vocabulário. As 

imagens merecem estar em sala de aula porque 

sua leitura nunca é passiva. Elas provocam uma 

atividade psíquica intensa feita de seleções, de 

relações entre elementos da mesma obra, mas 

também com outras imagens e com 

representações criadas e expressas por outras 

formas de linguagem. A imagem fílmica situa-

se em relação à outra, ausente, que se relaciona 

com a realidade que se supõe representada 

(p.188). 
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Quanto aos livros auxiliares dos compêndios de 

História, Guy de Hollanda traz alguns detalhes interessantes 

sobre os cadernos de História Geral, História da América e 

História do Brasil, publicados a partir de 1953, sobretudo, os 

de História do Brasil, que possuíam valor didático, pois os 

mapas e esquemas cartográficos facilitavam a compreensão dos 

acontecimentos históricos (HOLLANDA, 1957b). O modelo 

tradicional de educação vigente, até então, induzia o aluno à 

memorização de conteúdos e considerava o professor como 

mero transmissor de conhecimento. Seguindo o exemplo e a 

experiência, que já era vivenciada em outros países, Guy de 

Hollanda (1957b) compara: 
 

Nestes últimos anos, os educadores têm 

utilizado, sobretudo nos EE.UU. e na Europa, 

cada vez mais os chamados meios audiovisuais 

– estampas, fotografias, diapositivos (‘ou 

slides’) e diafilmes, discos fonográficos e 

outras técnicas de gravação, rádio, cinema e 

televisão – que prestam uma valiosa ajuda à 

aprendizagem. [...] No Brasil, continuam sendo 

uma pequena minoria as escolas secundárias, 

que dispõem aparelhos de projeção 

cinematográfica, ou mesmo fixa. Praticamente, 

não existem, coleções de diapositivos ou 

diafilmes de produção nacional, pois é recente a 

iniciativa do Instituto Nacional do Cinema 

Educativo em produzir estes (p.221).   

  

O uso recente dos meios audiovisuais e reproduções 

fotográficas impressas apresentavam-se como aliados a um 

ensino de História eficiente. Apesar de que, naquele período 

estudado por Guy de Hollanda, haviam poucas instituições 

escolares de ensino secundário no Brasil, que possuíam 

aparelho de projeção, tampouco havia disponibilidade de 

slides, que normalmente eram comercializados por museus. Na 

falta de recursos tecnológicos mais avançados buscavam-se 

outros meios, segundo Guy de Hollanda (1957b) “O magistério 
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lança mão, quase sempre, apenas de recortes de revistas, 

postais, fotografias, folhetos ilustrados, publicados por algumas 

entidades públicas ou autárquicas, agências de turismo e 

serviços de publicidade [...]” (p.222). Dessa forma, os docentes 

procuravam alternativas em outros meios materiais, o que lhes 

exigia cuidadoso planejamento prévio, na tentativa de cativar a 

atenção dos educandos, permitindo obter sucesso em sua 

prática pedagógica. 

Assim como na forma de documento escrito, quando 

alguém assiste a uma projeção de imagens por meio das cenas, 

a situação proporciona um conjunto de orientações para 

construir representações mentais do significado que as imagens 

dos slides ou do filme possam lhe despertar. A fim de atingir o 

entendimento dos alunos, diante de determinado conteúdo, ou 

fixar alguma ideia, o professor pode utilizar métodos didáticos 

distintos, que vão além dos livros ou quadro de giz, utilizados 

normalmente como ferramentas de trabalho. Os elementos 

dessa representação são expostos aos estudantes de formas 

distintas, como monumentos, imagens, bustos, livros, músicas, 

mapas, museus ou tudo mais que se propor a esta finalidade de 

deixar presente, aquilo que está ausente.  

Os escritos de Guy de Hollanda elucidam esta pesquisa 

quando há incentivo ao uso de recursos tecnológicos nas aulas 

de História relacionados ao estudo do movimento de 

renovação, evidencia o papel do historiador.  Vale destacar o 

desempenho de Guy de Hollanda, quando desenvolve 

importante trabalho de historiador. O autor Roger Chartier 

(2010) considera que “Nossa obrigação não é mais a de 

reconstruir a história, [...] os historiadores já não têm o 

monopólio das representações do passado” (p.12). Chartier 

refere-se a essa tarefa como uma responsabilidade de tornar 

inteligíveis as heranças acumuladas. Desse modo, a partir da 

análise de fontes escritas, orais e materiais o historiador 

cumpre sua função, induz à reflexão acerca da escrita da 

história da educação, da leitura e estudo sobre o tema. Assim, 
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admite ajustar o enfoque em busca de entendimento acerca do 

que foi a educação inovadora, permitindo entender as primeiras 

investidas deste discurso que se propõe ainda hoje, no sistema 

educacional brasileiro. O desígnio de pesquisador sempre 

acompanhou Guy de Hollanda por onde passou. Corroborando 

com as feições de grande historiador, compartilhou entusiasmo 

e erudição em suas discussões, conforme o artigo publicado no 

jornal paraguaio “Correo Semanal”, na coluna Figuras de ayer 

e de hoy, intitulada “Guy de Hollanda: El mundo es un aula” 

(PÁEZ, 2001) (ANEXO U).   

O professor Guy de Hollanda contribuiu efetivamente 

com a disciplina História, a tendência natural de historiador 

que o caracterizava e a competência e seriedade com que 

desenvolvia suas atribuições, o tornaram um grande homem. 

Não por acaso, uma carta escrita a punho de Alceu de Amoroso 

Lima, assinada em maio de 1935, atesta as qualidades morais e 

intelectuais de Guy de Hollanda (ANEXO V).  Este educador, 

que colaborou tanto na abordagem referente a inovação nas 

aulas no ensino secundário, quanto levantando discussões 

acerca de temas como o estereótipo, que embora fosse de suma 

importância, permanecia na invisibilidade dos textos de 

História. A visão panorâmica desse intelectual ultrapassava 

limites daquilo que era trivial, captava as intenções mais sutis, 

presentes nas entrelinhas, especialmente quando voltava o 

olhar aos problemas sociais como a exclusão de grupos étnicos, 

ou os estereótipos e preconceitos presentes nos textos dos 

livros didáticos que chegavam aos alunos da escola secundária.  

 

4.2 UM OLHAR SOBRE OS ESTEREÓTIPOS NA 

DISCIPLINA HISTÓRIA 

 

Uma característica marcante do professor Guy de 

Hollanda era possuir ampla gama de conhecimentos, um 

intelectual historicamente situado, o que lhe permitia articular 

com propriedade a respeito de diversos assuntos, especialmente 
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aqueles relacionados ao sistema educacional.  A partir do 

balanço de análise dos conteúdos nos manuais, o professor 

demonstrava preocupação em relação ao modo como os 

discursos estavam colocados no terreno educativo, chamava 

para si a responsabilidade de delimitação de um campo de 

saber. Esta leitura remete às informações descritas por Ana 

Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti quando lembra 

características da figura paterna: “Mas papai, eu considero que 

ele poderia ser um grande crítico dos regimes de opressão, 

defensor da igualdade de gêneros. Sofreu muito com a 

injustiça, totalitarismo, a ditadura para ele era um verdadeiro 

palavrão” (CAVALCANTI, 2015, p.7).  

A filha relata ainda que Guy de Hollanda era contra 

qualquer tipo de extremismo, seja ele de direita ou de esquerda; 

ela considerava-o um democrata autêntico. Com uma visão 

crítica da sociedade tradicional e opressora, o historiador Guy 

de Hollanda trouxe à baila, a partir de seus escritos publicados 

na década de 1950, um assunto que procuramos meios para 

superar ainda na atualidade. Trata-se do estereótipo colocado 

em forma de palavras, ideias, atitudes e valores, que se faziam 

presentes nos materiais didáticos que chegavam aos alunos do 

ensino secundário brasileiro.  

Nesse sentido, Guy de Hollanda desdobrou o resultado de sua 

pesquisa realizada para o livro intitulado “Um Quarto de 

Século de Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário Brasileiro (1931-1956)” (HOLLANDA, 1957b), 

escreveu o artigo intitulado “A pesquisa de estereótipos e 

valores nos compêndios de História destinados ao curso 

secundário brasileiro” (HOLLANDA, 1957a), publicado em 

“Educação e Ciências Sociais” 36, no ano de 1957. A partir 

deste estudo, Guy de Hollanda alerta para a necessidade de 

                                                           
36 Revista Educação e Ciências Sociais, Ano II – v. 2, Número 4, 1957. O 

artigo é uma extensão do capítulo XI da obra: “Um quarto de século de 

programas e compêndios de História para o ensino secundário brasileiro 

(1931-1956)” (HOLLANDA, 1957b).  
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verificar o conteúdo dos livros didáticos brasileiros, utilizados 

no ensino secundário. A presença de estereótipos, contidos nos 

livros do ensino de História e Geografia, pode manter ou 

estimular atitudes de intolerância e incompreensão entre os 

grupos humanos. O professor Guy de Hollanda afirma em seu 

estudo que a supressão dos estereótipos que se apresentam 

contrários a um grupo étnico ou racial colabora para romper 

com atitudes hostis, para tanto, é fundamental evitar sua 

presença no ambiente escolar (1957a). O autor estimula 

discussões sobre o tema, intenciona retirar os estereótipos 

inseridos nos conteúdos dos compêndios de História e 

Geografia, visando estabelecer compreensão entre as nações, 

evitando o preconceito oculto nos textos didáticos. 

Com esta perspectiva, Guy de Hollanda ajusta suas 

lentes para enfocar os estereótipos étnicos, atitudes e valores 

implícitos nos textos dos compêndios de História, destinados 

ao ensino secundário. Nessa ocasião, sua análise estava 

direcionada aos textos do curso colegial, por se destinarem ao 

um público mais amplo. O autor explica a etimologia do termo 

“estereótipo”, usado por psicólogos ou sociólogos para 

denominar ideias ou crenças aceitas sobre povos, nações ou 

fatos.  

Guy de Hollanda (1957b), exemplifica com o 

antissemitismo que “[...] é uma atitude, que inclui estereótipos 

concernentes aos judeus, tais como o amor ao dinheiro, a 

avareza, e a predileção por ocupações comerciais” (p. 200). 

Estereótipo difere de opinião, enquanto a opinião pode ser 

efêmera, o estereótipo costuma ser sucessivo, passando de 

geração para outra. Para Guy de Hollanda (1957b): 
 

O estereótipo apresenta um conteúdo 

informativo e a atitude é emocional. Quando se 

trata de pessoas, grupos sociais, povos, raças, 

nações, países, religiões e tudo quanto diz 

respeito ao Homem, é muito mais difícil que os 
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estereótipos se apresentem desligados de uma 

atitude, o que ocorre, frequentemente, no caso 

de objetos inanimados e outros entes vivos. [...] 

Os valores estão estreitamente associados aos 

estereótipos. Uns e outros determinam ou 

integram-se em atitudes (p.200).  

 

  O excerto exposto provoca reflexões acerca do que 

pode representar uma leitura em um texto didático, para um 

aluno que se encontra em um ambiente de ensino. Há de se ter 

cuidado com o discurso inserido nestes materiais didáticos, e o 

que isso pode ser idealizado na opinião de um jovem, que está 

em fase de formação. Os textos impressos no livro didático 

estabelecem um diálogo específico com os seus leitores, 

conforme as disposições materiais, as intencionalidades e as 

habilidades dos leitores. Cada leitura proporciona um sentido 

único, e, a partir disso uma nova representação do assunto 

abordado. A identificação suscitada no leitor ou leitores vai 

delinear a intensidade com que as ideias circularão ou não. As 

leituras feitas na coletividade, como é o caso dos livros 

didáticos, tem o potencial de formar determinadas ideias e, 

sendo assim, ocasionar mudanças mentais e comportamentais.   

Analisar esta problemática, com o foco da 

representação possibilita pensar com Chartier (2002), quando 

analisa: “[...] moldado através das séries de discursos que o 

apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma 

reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser 

apropriada pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a 

ver e a pensar o real” (p.25-26). No conceito de representação 

utilizado por Chartier (2002), o autor considera que as 

representações são sempre determinadas pelos interesses dos 

grupos envolvidos, que acabam forjando-as, tais grupos 

empregam discursos proferidos com a posição de quem os 

utiliza e de certo modo, o ambiente social do sujeito interfere 

nessa questão. Segundo Chartier (2002): 
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As percepções do social não são de forma 

alguma discursos neutros: produzem estratégias 

e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade a custa de 

outros, por elas menosprezados, a legitimar um 

projeto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas. Por isso esta investigação sobre as 

representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de 

competições cujos desafios se enunciam em 

termos de poder e de dominação (p.17).   

 

    É muito instigante verificar a abordagem de Guy de 

Hollanda acerca da representação dos estereótipos, presentes 

nos compêndios de História, especialmente, se considerar que 

sua abrangência é maior, afinal, estereótipos estavam presentes 

também em compêndios de outras disciplinas. A Comissão 

Brasileira para o Ensino se estendeu para além da disciplina 

História, aplicando-se também na Geografia e aprovou algumas 

normas com a finalidade de fiscalizar a presença de 

estereótipos nos compêndios. Neste ínterim, em 1936 foi criada 

no Itamarati, a Comissão Brasileira Revisora de Textos de 

História e Geografia, que aprovou “Normas” direcionadas ao 

ensino destas duas disciplinas. Porém, o decreto não foi 

sancionado e as normas não chegaram a ser aplicadas no ensino 

secundário. Segundo Guy de Hollanda (1957b) “A Comissão 

criada por simples portaria ministerial, carecia de poderes 

nesse sentido” (p.204-205).  

Amparado em uma bibliografia consistente de 

Psicologia e Sociologia37, Guy de Hollanda analisou a respeito 

dos valores sociais e culturais, e sua ligação aos estereótipos. 

Considera ainda, a atitude como reação que pode estar ligada 

ao emocional de uma pessoa, exibindo-se de diferentes formas 

                                                           
37 Referência utilizada por Guy de Hollanda sobre Psicologia: Philip 

Lawrence Harriman, The Dictionary of Psychology. Sobre os valores: 

Armand Cuvillier, Manuel de Sociologie. (HOLLANDA, p. 79, 1957a).  
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ao se deparar com um estereótipo inserido em algum conteúdo. 

Os textos publicados nos compêndios de História poderiam 

despertar algum ressentimento em seus leitores, a respeito de 

outros grupos sociais distintos, acreditando ser superior aos 

demais, seja nos aspectos culturais ou físicos. Nesse sentido, o 

estímulo efetuado por meio dos textos de História, seguindo os 

critérios estabelecidos pelas normas, poderiam alcançar 

resultados positivos. (HOLLANDA, 1957a). Em seu artigo 

sobre a pesquisa de estereótipos, o autor analisa acerca da 

existência dos problemas étnicos e nacionais como o fator de 

incompreensão entre os povos. Assim, Guy de Hollanda 

(1957a) continua a apreciação e pondera: 

Mas, é inegável que as tensões internacionais nas 

quais a opinião pública desempenha um papel 

considerável, perderia, em parte, a sua virulência, 

acaso os povos e seus dirigentes fossem educados 

numa escola isenta de estereótipos nacionais, ou 

étnicos, que geram ou contribuem para afiançar 

atitudes de ressentimento, desprezo ou, mesmo, 

ódio a outros países, grupos étnicos, religiões, 

tipos de governo e organização social, etc. (p. 

81).  

 

As tensões que ocorrem entre os países não teriam 

capacidade de se propagar, caso os povos e seus dirigentes 

fossem educados, em uma escola livre de qualquer tipo de 

preconceito, seja ele, nacional ou étnico. Quiçá, em uma 

instituição que desestimule atitudes de desprezo e ódio regional 

dentro da mesma nação, ou ainda, internacional levando o 

educando a compreender e respeitar distintas etnias, crenças 

religiosas, governos ou grupos sociais que divergem em 

opiniões.  Ao encontro dessas expectativas, firmaram-se alguns 

convênios internacionais com o apoio da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO (1957a, p.80), que se empenhava para que ocorresse 
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compreensão internacional, dado por intermédio da revisão dos 

manuais didáticos.  

 De acordo com a revisão dos textos de ensino, a 

UNESCO realizava intermediações, tendo em vista melhor 

compreensão internacional entre nações e para atingir este 

objetivo, buscava por meio da análise dos manuais que 

possuíssem estereótipos socialmente indesejáveis, suprimir sua 

presença nas escolas. Além disso, a UNESCO também 

estimulava a ação de organizações privadas, que se 

apresentavam em prol da retirada dos estereótipos contidos nos 

materiais de ensino. (HOLLANDA, 1957a).  

 O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, em 

cooperação com a UNESCO, convidou alguns especialistas 

para proferir comunicação, entre eles, Otto Klineberg e Luiz de 

Aguiar Costa Pinto com a palestra “Projeto de estudo de 

‘estereótipos’ e valores na literatura pedagógica brasileira”, na 

qual procuravam orientar sobre os manuais didáticos. O estudo 

aprofundado destes especialistas se constituía na análise de 

conteúdo dos manuais, a fim de detectar estereótipos contidos 

nos materiais didáticos disponíveis. A análise de conteúdo 

pode ser definida como uma técnica de pesquisa, a qual adota 

uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

que será analisado (HOLLANDA, 1957a).  

 Na comunicação proferida por Klineberg e Costa Pinto, 

os autores sugerem que depois de realizada a análise dos 

conteúdos, as modificações dos manuais de História e 

Geografia poderiam ocorrer de três maneiras distintas, sendo 

elas (HOLLANDA, 1957a): 
1) Qual é o conteúdo dos livros com relação às 

características atribuídas a (a) os vários grupos 

raciais que compõem a população do Brasil e 

(b) outras nações, ou seja, aquelas com as quais 

o Brasil tem tido muito contato direto, com as 

nações vizinhas da América Latina e Portugal 

[...]. 

2) “A segunda maneira de se examinar a 

questão seria procurando omissões. Pode ser 
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que os manuais de história nada falem sobre os 

negros ou índios, por exemplo. Isso não seria 

fato significativo devido à grande proporção 

desses na população brasileira. [...]”. 

3) “A terceira parte da investigação, bastante 

distinta das duas primeiras, trataria dos valores 

que a leitura de tais livros despertaria nas 

crianças. [...]” (p. 93-94). 

 

 Ainda em relação a esta investigação do conteúdo de 

análise nos programas, Guy de Hollanda considera algumas 

questões relevantes, que exemplificam tal análise. A saber, os 

valores integrados ao nacionalismo ou como o patriotismo são 

definidos, assim como a intensidade com que são tratados 

nestes livros. Os valores associados com qualidades pessoais 

foi outro valor investigado, este se referia às virtudes familiares 

e posição social ocupada relacionada ao sucesso individual. 

Também se destacava na análise o retrato do homem ideal 

relacionado indiretamente com histórias contadas sobre líderes 

brasileiros, o papel das mulheres na vida do Brasil e, por fim, 

os valores associados com estratificação social.  

 Com tal exemplificação, o autor apresenta pontos 

importantíssimos, que podem passar despercebidos nas leituras 

e estudos nas disciplinas História e Geografia, ministradas no 

ensino secundário brasileiro (HOLLANDA, 1957a). A 

discussão levantada por Guy de Hollanda exibe à luz desta 

investigação preocupações relacionadas com as falsas ideias ou 

preconceitos, que foram difundidos por meio dos textos 

didáticos. Sua perspectiva sobre este tema faz refletir, o quanto 

o meio escolar ainda precisa avançar para sanar este problema 

social.  

 

4.3 OS PROGRAMAS DE ENSINO E A AUTONOMIA 

DOCENTE 

 

Os programas de ensino de História já foram abordados 

no segundo capítulo desta dissertação. No entanto, o enfoque 
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aqui exposto procura especificar a influência dos programas no 

trabalho desenvolvido pelo docente em sala de aula. Guy de 

Hollanda (1957b) finaliza suas análises com os programas de 

ensino produzidos pelo Estado. Estes documentos, por serem 

considerados oficiais, tinham grande poder de influência sobre 

o trabalho do professor de História do ensino secundário. O 

enfoque de Bernardes (2010) considera que a Reforma de 1951 

“[...] alterou a organização dos conteúdos a serem trabalhados 

em cada série do ensino secundário e adotou uma organização 

programática baseada em unidades didáticas, [...]” (p.52). 

Compete aqui buscar compreensão acerca da distinção dos 

programas de ensino de História, pois, de acordo com sua 

finalidade permitia aos professores e alunos do ensino 

secundário, possibilidades de trabalhar diferentes temas, 

ampliando uma gama de conhecimentos.  

O artigo “Os programas e o ensino da História” 

(HOLLANDA, 1958a) discute a situação do ensino secundário 

diante da definição dos programas que determinavam o 

conteúdo a ser estudado nas disciplinas, obrigando autores dos 

compêndios a seguirem os programas oficiais, caso contrário, 

haveria dificuldade em publicar o material produzido. Por 

conveniência, estava estipulado que a publicação de 

compêndios deveria ser igual para todo o país, sendo que “Os 

autores de manuais de ensino seguem, religiosamente, a letras 

dos programas oficiais, pois, se não o fizessem, não 

encontrariam editor” (HOLLANDA, 1957b, p. 254). Havia 

insatisfação por parte dos docentes em relação à extensão dos 

programas, pois criticavam o servilismo dos autores dos 

compêndios pelo fato de serem apegados ao programa oficial. 

Por outro lado, os autores dos livros didáticos alegam que esta 

servilidade se devia às editoras que, por sua vez, lançavam 

culpa aos professores. Conforme Guy de Hollanda (1958a), 

“Estes exigiriam manuais que não os obriguem a nenhum 

esforço de interpretação dos programas, evitando-lhes também, 

qualquer possível desentendimento com a inspeção federal, 
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quanto à observância do conteúdo da matéria a ser lecionada” 

(p.83).  

Conforme mencionado anteriormente, os referidos 

programas de ensino poderiam se apresentar de duas formas 

distintas, sendo estas: programas mínimos ou programas de 

desenvolvimento, cuja finalidade era definir o conteúdo a ser 

estudado nas aulas de História. Nas palavras de Veiga Neto 

(2008), “[...] na medida em que o currículo foi o artefato que 

articulou disciplinarmente as práticas e os saberes escolares, 

pode-se dizer que, desde sua criação, ele esteve intimamente 

conectado à fabricação do sujeito [...]” (p.47). Os programas 

mínimos de 1951 permitiam ao professor trabalhar a 

diversidade regional, destinavam-se a um ensino secundário de 

currículo uniforme em todo Brasil, procuravam atender à 

distinção dos ambientes regionais, intencionavam dar ao 

professor melhores oportunidades, facilitando sua ação 

educativa. Por outro lado, os programas de desenvolvimento 

eram obrigatórios no país inteiro, de aspecto mais limitado, 

estes documentos vinham suprir a necessidade de desempenhar 

o plano aprovado pelo Ministério da Educação. (HOLLANDA, 

1958a).  

Nesse sentido, ao seguir os programas de 

desenvolvimento, o estudo não contemplava a própria região, 

desconsiderando a diversidade específica de cada lugar. Sobre 

este fato, Guy de Hollanda (1958a) levanta uma crítica: 

“Devem ser elaborados pelos professores em cada ginásio ou 

colégio. Só assim, se realizará alguma autonomia pedagógica 

do professor, que passaria a orientar-se apenas pelos programas 

mínimos, cabendo-lhe a sua interpretação” (p.84). No quesito 

regionalidade, havia descaso com compêndios de História do 

Brasil, História Natural e Geografia. Desse modo, a maioria 

dos professores do ensino secundário desconhecia os 

programas mínimos, sendo mais conveniente seguir os 

programas de desenvolvimento.  Nesse contexto, Guy de 

Hollanda focaliza sua atenção no professor e no aluno, diante 
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dos programas e compêndios de História no curso secundário, 

retoma a discussão sobre a necessidade de renovação dos 

manuais e, para isso, sugere que os programas sejam mínimos, 

dando assim autonomia aos docentes para elaboração dos 

próprios programas, possibilitando ao curso secundário 

trabalhar o que está próximo no âmbito regional e local, 

conduzindo para o avanço do ensino. O autor considerava a 

urgência para que os programas fossem efetivamente mínimos, 

segundo Guy de Hollanda (1957b): 

Uma conclusão se impõe: urge conferir aos 

programas oficiais o caráter de “mínimos”, que 

a Lei Orgânica do Ensino Secundário previu e 

lhes foi, claramente, atribuído pela portaria n. 

966, de 1951, do Ministro da Educação. Para 

isto, é indispensável a revogação da portaria 

ministerial n. 1.045, do mesmo ano, que, ao 

expandir programas de desenvolvimento, 

anulou o alcance da medida anterior. Enquanto 

estes últimos não forem entregues à elaboração 

direta dos professores em cada escola 

secundária, os programas mínimos continuarão 

sendo uma mera designação, sem nenhum 

efeito pedagógico (p.254). 

 

A autonomia dos professores na escolha dos programas 

direcionados ao ensino secundário, assim como a execução de 

sua prática, era algo que se fazia necessário para ressaltar o 

quesito renovação que tanto se almejava. Guy de Hollanda 

(1957b) salienta que “No entanto, o fulcro de quaisquer 

medidas renovadoras do nosso ensino está em assegurar-se ao 

professor a indispensável autonomia pedagógica” (p. 255). Se 

hoje a autonomia da condução do processo educacional 

pertence ao professor, essa conquista foi parte de um caminho 

trilhado pelos educadores do ensino secundário brasileiro, que 

percorreu o período das reformas educacionais que ocorreram 

desde o ano de 1931 até 1956. As inovações educacionais do 

ensino secundário ganharam impulso, possibilitando certa 
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margem de liberdade na organização curricular, como a 

introdução de uma nova disciplina: os Estudos Sociais. 

O enfoque inicial refere-se ao critério na denominação 

da disciplina, entre Ciências ou Estudos Sociais, optando-se 

pela segunda opção, por influência norte-americana. Convida a 

pensar sobre a organização da disciplina de Estudos Sociais 

que foi introduzida, inicialmente, na escola primária do Distrito 

Federal no ano de 1934, pelo Secretário de Educação Anísio 

Teixeira.  Guy de Hollanda (1957b) destaca a aceitação da 

disciplina entre os educadores e sua integração com os estudos 

históricos e geográficos: “Além do conhecimento destas, 

permitem proporcionar ao aluno uma compreensão suficiente 

dos problemas sociais, econômicos e políticos do Brasil e do 

mundo atual” (p.249). Entretanto, se faria necessário ao 

currículo do docente, além da História e da Geografia, a 

formação em Sociologia evidenciando a integração curricular 

no curso secundário. Entretanto, as Faculdades de Filosofia 

ministravam as graduações de História e Geografia 

separadamente, situação que dificultava ao docente o acesso a 

uma formação interdisciplinar. Guy de Hollanda (1957b) 

argumenta que: 
 

Na presente situação, não se dispondo de um 

magistério, devidamente preparado para o 

ensino dos “Estudos Sociais” é duvidoso seja 

oportuno quebrar lanças pela incorporação 

destes ao currículo da escola secundária, sem 

encarar a reorganização simultânea do plano de 

estudos universitário de História, Geografia e 

Ciências Sociais (p.250). 

 

Nesse sentido, Guy de Hollanda considerava que uma 

sólida formação interdisciplinar do professorado, como 

historiadores, geógrafos e cientistas sociais seria de 

fundamental importância, para a aplicação dos Estudos Sociais. 

Na opinião do autor, seriam inegáveis os benefícios didáticos 

da disciplina. A presença dos Estudos Sociais no currículo do 
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curso secundário causou divergência a respeito do conteúdo, 

levando ao surgimento de dificuldades de integração com 

outras disciplinas, ocorrendo assim uma justaposição, sendo 

que as disciplinas de História, a Geografia e a Sociologia 

tinham seus próprios métodos. (HOLLANDA, 1957b). Os 

Estudos Sociais no currículo do ensino secundário surgiu sem 

obrigatoriedade de implantação, seus conteúdos eram extraídos 

das Ciências Humanas. Porém, representou uma proposta com 

origem em um contexto reformista aliado ao pensamento 

progressista educacional. Com o decorrer do tempo, a 

disciplina dos Estudos Sociais passou a se relacionar com as 

questões da escola preparatória para a vida. (AZEVEDO, 

2013). 

Como comentários finais, direciono o olhar sobre as 

práticas inovadoras do ensino de História sugeridas por Guy de 

Hollanda. O autor propõe utilização de uma gama de recursos 

como: leituras complementares, atlas históricos, slides ou 

reproduções fotográficas impressas que poderiam 

complementar o trabalho docente no currículo escolar do 

ensino secundário. Tinha como finalidade oferecer aos alunos 

outras formas de ampliar seus conhecimentos, contribuindo 

com o aprendizado. Guy de Hollanda também discute a falta 

desses elementos na escola secundária brasileira, quando se 

intencionava ir além dos compêndios e da memorização, na 

busca de aprendizado efetivo, uma minoria de escolas possuía 

equipamentos como os aparelhos de projeção. Seu estudo 

acerca das reformas educacionais proporciona contato com 

experiências educacionais de outras épocas e contextos 

políticos distintos. Em meados do século passado, o olhar do 

historiador Guy de Hollanda pronunciava um discurso que 

almejava mudanças.  A ideia de renovação no âmbito escolar 

ainda se faz presente nos dias atuais, sendo possível verificar a 

utilização do termo “inovador” no meio escolar, palavra forte, 

que de certo modo ainda desperta expectativa em educandos e 

educadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo aprofundou olhares sobre a perspectiva de 

Guy de Hollanda acerca da disciplina de História no ensino 

secundário brasileiro, conforme sua análise publicada em 1957. 

Este importante historiador efetivou seu trabalho intelectual 

levantando críticas e lançando sugestões, direcionadas aos 

docentes do ensino secundário brasileiro. As primeiras fontes se 

apresentaram vagarosamente, porém, como se estivessem 

medindo o interesse na pesquisa, surgiram sucessivamente, até 

que localizei a filha de Guy de Hollanda, ampliando as 

possibilidades de enriquecer a pesquisa, utilizando a história 

oral como recurso metodológico de investigação. O contato 

com Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti permitiu acesso 

a narrativas que proporcionaram à pesquisa um teor 

diferenciado, apresentando nas memórias da filha documentos 

pessoais, objetos, fotografias e um significativo acervo 

bibliográfico que pertenceu à Guy de Hollanda. Nessa esteira, a 

partir das lembranças da filha, foram identificadas preciosas 

contribuições para o estudo que enriqueceram as informações já 

encontradas em outras fontes escritas.  

A pesquisa que se apresenta está inserida no movimento 

de renovação educacional, evidenciado nas Reformas de ensino 

ocorridas a partir de 1931 até a modificação da Lei em 1951.   

Entre as publicações de Guy de Hollanda encontrados no estado 

arte, uma delas tornou-se fundamental, por tratar além das 

Reformas educacionais, os programas de ensino e os 

compêndios de História. Assim sendo, sua obra publicada no 

ano de 1957, se tornou o documento principal para desenvolver 

este estudo, pois permitiu verificar a perspectiva de Guy de 

Hollanda acerca da disciplina de História no ensino secundário. 

Revelo que me senti inclinada a desenvolver uma trajetória de 

sua vida pessoal e profissional, mas era o momento de decisões 
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e o quesito tempo não era favorável e precisava avançar com a 

pesquisa. 

Nesta esteira, a análise das produções do professor Guy 

de Hollanda evidenciam tratar-se de um profissional atuante em 

sua época, que muito contribuiu com assuntos educacionais 

voltados ao ensino secundário brasileiro quando abordava sobre 

a inovação na educação e práticas de ensino de História a partir 

da utilização de novos recursos em sala de aula. A este 

profissional, com relevante prestígio junto ao INEP, coube a 

confiança de proceder pesquisas sobre o ensino secundário. 

Esta pesquisa, ao dar visibilidade às contribuições de Guy de 

Hollanda, um ícone da intelectualidade brasileira, professor 

respeitado entre seus pares, que se dedicou às questões 

educacionais, em especial, na disciplina de História no ensino 

secundário, almeja contribuir para demais pesquisas na área da 

História e da Educação.  

No primeiro capítulo, cuja ênfase se dá na investigação 

direcionada aos programas de ensino de História, foi 

evidenciado o diagnóstico de Guy de Hollanda diante dos 

programas de ensino, de acordo com as reformas educacionais 

analisadas por ele. Os programas de ensino definiam quais 

conteúdos deveriam ser estudados em cada série, de acordo 

com o currículo prescrito, que, por sua vez, funcionavam como 

instrumentos idealizados pelo Estado. Como é possível 

perceber a partir da Reforma Francisco Campos (1931), durante 

o Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas, almejava 

renovação do ensino. Novas Leis Orgânicas do Ensino foram 

decretadas, entre elas, a Reforma Gustavo Capanema de 1942. 

Com esta Reforma, o ensino secundário reestruturou-se, trouxe 

a proposta de seguir um currículo extenso de formação 

humanística e patriótica, ofereceu autonomia para as disciplinas 

História Geral e História do Brasil. A análise de Guy de 

Hollanda dos programas de ensino de História, seguiu até a Lei 

Nº 1.359 (1951), que reorganizou a seriação do estudo da 
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História, redistribuindo o estudo das disciplinas História Geral 

e do Brasil no curso secundário.  

O capítulo seguinte verificou nos escritos de Guy de 

Hollanda suas análises referentes aos compêndios da disciplina 

História, de acordo com o aspecto cognitivo desta palavra, ou 

seja, como disciplina-saber. Desse modo, com intenção de 

perceber como se deu a valorização da disciplina História nos 

compêndios do ensino secundário brasileiro, os indicadores 

deste capítulo também conduziram a cada uma das Reformas 

educacionais, com revisão dos compêndios de História. Assim, 

viu-se que a Reforma Campos, influenciada pelo movimento 

escolanovista trouxe transformações para a escola secundária, 

atribuindo inovação aos conteúdos dos compêndios de História. 

Após a Reforma Capanema, a nova seriação proporciona 

modificação nos compêndios das disciplinas históricas, que 

eram direcionados ao ginasial e colegial.  A partir da 

observação do olhar crítico de Guy de Hollanda perante os 

compêndios de História Geral de acordo com os programas de 

1951, viu-se que o professor avaliava alguns problemas como 

erros de conteúdos ou, ainda, apontava a presença de 

características didáticas inovadoras. Esse diagnóstico 

complementava as considerações elaboradas a partir da análise 

dos programas de ensino para a disciplina de História.  

 O terceiro e último capítulo ampliou olhares sobre a 

análise realizada por Guy de Hollanda diante das práticas de 

ensino e a utilização de novos recursos na disciplina História do 

ensino secundário. A partir do enfoque dado por Guy de 

Hollanda, ao lançar luz diante da inovação a partir do uso de 

recursos didáticos nas aulas de História salientou-se que 

ferramentas como meios audiovisuais, leituras complementares, 

atlas histórico e fotografias faziam parte de uma gama de 

sugestões oferecidas aos docentes do ensino secundário. Eram 

outras representações sobre o ensino de História que estavam a 

circular nos compêndios. O ensino ancorado em recursos 

diversificados abria novas possibilidades de entendimento dos 
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conteúdos habituais, sugerindo assim, outras leituras possíveis 

sobre assuntos constantes nos programas. Essas transformações 

se inserem num cenário maior e se conectam ao estudo da 

Educação do Brasil. A produção de um intelectual dedicado ao 

estudo do ensino secundário de sua época dá e ver as 

transformações e conflitos que se instalam no processo de 

abandono de um método e a busca de novos modelos, neste 

caso para a educação.  

 Em boa medida, contemplo a abordagem realizada por 

Guy de Hollanda, diante dos estereótipos contidos nos textos da 

disciplina História. Nos quais o professor lança um alerta diante 

destes estereótipos, sendo que os mesmos podem estimular 

atitudes de intolerância ou incompreensão entre as nações. O 

autor sinaliza para a importância de evitar o preconceito oculto 

nos textos didáticos, evidenciando a ideia de que é necessário 

ensinar valores que gerem a igualdade entre os grupos 

humanos. Com suas lentes, Guy de Hollanda evidenciou a 

inovação do ensino, conforme o que era proposto em cada 

reforma educacional analisada por ele. Ao analisar os escritos 

de Guy de Hollanda, a inspiração no movimento de renovação 

do ensino é contagiante. Uma leitura atenta é suficiente para 

perceber que seus textos reverberam, trazem discussões atuais e 

deslizam na realidade da escola em cada ambiente, transcorre 

pela sala de aula, perpassa pela sala dos professores, pelos 

corredores e adentra a biblioteca, como se aquele professor de 

História do ensino secundário estivesse a par do contexto 

escolar do ensino médio atual. Seu estudo permitiu vislumbrar 

as discussões diante dos textos presentes nos compêndios, 

chamando atenção para um problema presente no âmbito 

educacional, questão importante que está ligada ao preconceito 

ou na dificuldade de respeitar e conviver com as pessoas e com 

a diversidade que se apresenta neste ambiente. 

As lentes de Guy de Hollanda ampliam a visão diante 

da prática escolar, como se pudessem avançar para além de seu 

tempo, textos que se aproximam de nosso cotidiano, como 
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quem vem à luz de sua experiência estimular professores e 

professoras a se inspirar na tão almejada inovação educacional. 

Por meio deste estudo, aspirei aproximar-me das apreciações 

de Guy de Hollanda a respeito dos manuais e compêndios de 

História, assim como suas recomendações voltadas à renovação 

educacional no ensino secundário, e, em certa medida, 

compreender sua representação diante das reformas 

educacionais revisadas. Reformar algo requer uma 

representação de algo novo: as reformas educacionais 

estudadas por Guy de Hollanda aconteceram em contextos 

carregados de experiências e saberes adquiridos, por meio de 

seus currículos, disciplinas, manuais, programas e compêndios. 

Cada reforma educacional surgiu com experiência em outras 

que as antecederam, todavia, seu olhar estava direcionado ao 

horizonte, almejando algo mais, trazendo consigo expectativas 

de inovação.  

É possível perceber que, desde as primeiras reformas 

educacionais direcionadas ao ensino secundário, foram 

delineadas pelo governo federal com preocupação em dar 

organicidade, visando o acesso do jovem ao ensino superior.   

Ainda assim, há muito que ser realizado para que o Brasil 

tenha, realmente, um sistema de escolarização eficiente. 

Adentrar no âmbito da História é um olhar diante dos 

acontecimentos do presente. Assim, desde o século passado, 

pessoas engajadas com as questões educacionais demostraram 

preocupação e apoiaram a renovação do ensino. Embora, saiba 

que para a História não há verdade absoluta, trata-se de uma 

aporia. Logo, neste estudo, busquei contatos com documentos 

que confirmavam as evidências encontradas sobre Guy de 

Hollanda. Que a abordagem se dava diante de um importante 

profissional, isso já se afirmava em trabalhos anteriores, porém, 

ratificar essa afirmação me permitiu trazer um diferencial para 

esta pesquisa, quiçá com a mesma seriedade  e 

comprometimento deste homem chamado Guy de Hollanda. 



144 
 

Em minha formação profissional, nunca havia trilhado 

por este caminho chamado “ensino secundário”, talvez pelo 

fato de ser incógnito passou-me despercebido, quem sabe, por 

ser um espaço repleto de compêndios, reformas educacionais, 

programas de ensino, manuais, ginásio, colégio. Habituada a 

trabalhar em um ambiente povoado por crianças e jovens, com 

barulhos, cronogramas, diários de classe, planos de curso, 

livros didáticos, conversas paralelas, avaliações e tudo o mais 

que pertence ao contexto da vida escolar. A rotina corrida faz 

pensar que sempre foi deste jeito, induz a acreditar que, se 

alguém está empregando o termo “inovador”, significa que é 

verdade, que se trata de um projeto novo, criado pelo Governo, 

cheio de promessas e vantagens. O tempo urge, com ele vem o 

calendário escolar que deve ser desempenhado e não há tempo 

suficiente para refletir sobre tal proposta inovadora, então, 

quando os envolvidos se dão por conta, a instituição precisa de 

resultados, ainda que distintos daqueles apresentados no papel.   

Percebo que o sistema educacional brasileiro necessita 

de alguma reforma profunda, que vá além do simples uso de 

um termo “inovador”. O tempo necessário para desenvolver 

esta pesquisa que ora se apresenta, proporcionou 

distanciamento do meio escolar, quase um abandono, para que 

pudesse ter acesso às leituras e realizasse as atividades. O que 

considerava de outros tempos, igualmente me pertence. Amplio 

o meu olhar de viajante ao vislumbrar a obra escrita por Guy de 

Hollanda, pois ao apresentar sua perspectiva de análise, para 

ele sobre o seu tempo, seus ensinamentos ecoam nos dias de 

hoje. 

Com a finalização da pesquisa considero que atingi os 

objetivos propostos, as questões foram respondidas, com 

abordagem sobre o que analisou Guy de Hollanda acerca das 

reformas educacionais e as propostas de renovação 

educacional. Verifiquei a perspectiva deste historiador e 

constatei que as evidências de Guy de Hollanda acerca da 

valorização do ensino de História, se dão a partir de sua obra 
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aqui analisada, voltada aos professores do ensino secundário, 

com as propostas lançadas em benefício da disciplina de 

História. No decorrer do curso de mestrado, adotei a sugestão 

sutil do orientador, que no tempo certo me apresentou as 

possibilidades de estudo sobre o ensino secundário. Penso que 

foi uma pesquisa de características distintas, como se por força 

própria soubesse o tempo certo de cada etapa. Desde o 

momento de mudança total de objeto de pesquisa, assim como, 

o encontro com familiar direto disposto a contribuir como fonte 

oral, que por coincidência ocorreu na véspera do aniversário de 

101 anos de Guy de Hollanda, após alguns contatos 

malsucedidos ou sem retorno, tudo isso, reforça minha crença 

que a persistência é uma forma de alcançar os objetivos.   

Percebo que no tema há possibilidades de 

aprofundamento em futuras pesquisas, tais como: desenvolver 

estudo da trajetória de vida pessoal e profissional de Guy de 

Hollanda, não especificamente uma biografia, mas sim 

verificar suas redes de sociabilidades, entre ex-alunos e outros 

familiares - uma pesquisa centrada em entrevistas. Outra 

abertura de pesquisa seria abordar a atividade profissional de 

Guy de Hollanda em âmbito nacional e internacional, sua 

docência em universidades, participação em congressos, 

palestras e seminários. Além disso, analisar outras publicações 

de Guy de Hollanda em periódicos educacionais pode se 

apresentar como distinta proposta de pesquisa que reconheço 

como possíveis estudos futuros.     
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM ANA MARIA 

TERESA DE HOLLANDA CAVALCANTI, EM 23 DE 

JANEIRO DE 2015.  

 

TEMA: trajetória social, com ênfase nos indicadores: questões 

de ordem pessoal; redes de sociabilidades; formação pessoal; a 

obra “Um quarto de século” e produção literária.  

Questões de ordem pessoal (sobre a filha Ana de Hollanda) 

 Local e data de nascimento:  

 Estímulo à vida cultural; Nível de instrução e profissão; 

 Participação em grupos (filiação partidária e/ou 

ideológica, militância política, religião); 

 Há alguma ligação com a família de Sérgio Buarque de 

Hollanda (historiador de referência no Brasil) e Chico Buarque 

de Hollanda? 

 

Redes de sociabilidades de Guy de Hollanda (Há 

documentos, fotos etc.) 

- Quais foram as redes de sociabilidades de Guy de 

Hollanda? Quem estava entre seus colegas de trabalho e 

amigos pessoais? (Há documentos, fotos etc.).  

- Fale sobre a relação de Guy de Hollanda com Jonathas 

Serrano; Anísio Teixeira: 

- Você pode informar o período que Guy de Hollanda foi 

técnico de educação, junto ao INEP? (Há documentos, fotos 

etc.) 

- Sobre a sua inserção internacional (países, e por que meios 

ou instituições); 

- Escolarização primária, secundária e superior;  
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Formação: Quais foram as fontes de conhecimento de 

Guy de Hollanda (Há documentos, fotos etc.) 

- Sobre o estímulo à vida cultural na família. Onde Guy de 

Hollanda estudou e se formou? 

- O que Guy de Hollanda lia e seus autores preferidos; Com 

quem ele dialogava? 

- Se Guy de Hollanda possuía uma biblioteca pessoal, ainda 

há alguns exemplares, quais? 

- Sobre sua prática pedagógica como professor de História 

(níveis de ensino em que ministrou aulas, qual sua 

perspectiva, estímulo à leitura além de livros didáticos, 

perfil dos alunos, relação com os colegas). 

- Participação em grupos (filiação partidária e/ou 

ideológica); Houve militância política? 

Religião; 

Sobre a obra “Um quarto de século” e vida literária (Se 

há documentos, fotos, etc.) 

- Há manuscritos de Guy de Hollanda sobre a obra “Um 

quarto de século” que possam ser disponibilizados para esta 

pesquisa? 

- Qual a tiragem desta obra? Teve mais de uma edição? 

- Ainda há guardado algum compêndio, manual ou plano de 

ensino pesquisado por Guy de Hollanda? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ENVIADO A ANA 

MARIA TERESA DE HOLLANDA CAVALCANTI VIA E-

MAIL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

Questionário relacionado à pesquisa de mestrado atualmente 

intitulada AS LENTES DE GUY DE HOLLANDA: A 

DISCIPLINA HISTÓRIA NA OBRA “UM QUARTO DE 

SÉCULO DE PROGRAMAS E COMPÊNDIOS DE 

HISTÓRIA PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 

BRASILEIRO” (1957).  

Pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado 

em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina - 

PPGE/UDESC. 

Remetente: Elaine Coelho da Luz 

<elaine.pastoriz@hotmail.com> 

Destinatário: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti 

<xptlivros@gmail.com> 

Data de envio por e-mail: 17 de novembro de 2014. 

TEMA: trajetória social, com ênfase nos indicadores: origem 

sociofamiliar e percursos escolares.  

Sobre a origem sociofamiliar (questões relativas aos pais e 

filhos):  

 Local e data de nascimento: 

 Nome dos pais; 

 Nome da primeira esposa, data do casamento; 

 Nome dos filhos; 

 Nome da segunda esposa, data do casamento; 

 Nome dos filhos; 

 Nível de instrução de cada um; 

 Profissão de cada um;  

 Participação em grupos (filiação partidária e/ou 

ideológica, religiosa); 

 Condições e disposições econômicas da família; 

 Ano de falecimento, motivo; 
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 Foi para o Paraguai e lá viveu por 14 anos. Data de ida 

e retorno ao Paraguai; 

 Quais Instituições que ele trabalhou; 

  No Brasil, Guy de Hollanda trabalhou em outros 

estados além do Rio de Janeiro? Em algum momento Guy de 

Hollanda esteve em Santa Catarina? Se esteve, quais motivos o 

trouxeram? 

 Como era a relação de Guy de Hollanda com Anísio 

Teixeira? 

 Você possui alguma anotação ou carta de punho próprio 

de Guy de Hollanda?  

 Em alguns o nome Guy de Hollanda e em outras, Guy 

José Paulo de Hollanda. Trata-se da mesma pessoa, não é? 

 Você sabe a data do livro: “Pardos e Índios no Paraguai 

dos Governadores – Intendentes”? 

 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO ENVIADO A ALFREDO 

DE HOLLANDA VIA E-MAIL NO MÊS DE JANEIRO DE 

2015. 

 

Questionário relacionado à pesquisa de mestrado atualmente 

intitulada AS LENTES DE GUY DE HOLLANDA: A 

DISCIPLINA HISTÓRIA NA OBRA “UM QUARTO DE 

SÉCULO DE PROGRAMAS E COMPÊNDIOS DE 

HISTÓRIA PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 

BRASILEIRO” (1957).  

Pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado 

em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina - 

PPGE/UDESC. 

Remetente: Elaine Coelho da Luz 

<elaine.pastoriz@hotmail.com> 

Destinatário: Alfredo de Hollanda 

<alfredo@dehollanda.com> 

Data de envio por e-mail: 03 de janeiro de 2015. 
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TEMA: trajetória social, com ênfase nos indicadores: origem 

sociofamiliar, atividades desenvolvidas no Paraguai e redes de 

sociabilidades.  

 

Sobre a origem sociofamiliar (questões relativas ao filho 

Alfredo de Hollanda): 

 Local e data de nascimento: 

 Estímulo à vida cultural na família; Nível de instrução e 

profissão; 

 Local de moradia; 

 Participação em grupos (filiação partidária e/ou 

ideológica); 

 Há fotos que possam ser disponibilizadas; 

 Como o senhor descreveria seu pai? 

  

Sobre as atividades desenvolvidas por Guy de Hollanda no 

Paraguai 

 Obtive a informação de que Guy de Hollanda foi para o 

Paraguai e lá viveu por 14 anos. Data de ida e retorno ao 

Paraguai; Fale um pouco sobre esse período; 

 Quais Instituições Guy de Hollanda trabalhou neste 

país; Atividade ou função desenvolvida; 

 Guy de Hollanda publicou livros ou artigos? (se for 

afirmativo, favor enviar as referências completas); 

 Houve reconhecimento de seu trabalho por parte das 

instituições ou do governo paraguaio? De que modo isso 

aconteceu? Há documentos que comprovem, por exemplo: 

cópias de reportagens em jornais ou certificados, que possam 

ser disponibilizados? 

 Houve participação ou envolvimento em grupos 

(filiação partidária e/ou ideológica), Guy de Hollanda foi 

militante; 

 A obra “Um Quarto de Século de Programas e 

Compêndios de História para o Ensino Secundário Brasileiro 

(1931-1956)” foi publicada no Paraguai? Houve algum 
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material semelhante produzido e publicado por Guy de 

Hollanda neste país? 

 

Redes de sociabilidades de Guy de Hollanda 

- Quais foram as redes de sociabilidades de Guy de Hollanda 

no Paraguai? Quem estava entre seus colegas de trabalho e 

amigos pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



168 
 
ANEXO A – Imagem da Certidão de Registro de Nascimento de Guy de 

Hollanda. Foto: LUZ, E. C. 2015.  

 

 
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO B – Cópia da carteira de identidade de Guy de 

Hollanda com informações sobre a cor da pele, cabelos, olhos e 

altura.  
 

 
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO C – Regulamento interno da Faculdade de Filosofia 

em Asunción, 12 de dezembro de 1955.  
 

 

 
 

Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO D – Dicionário Biográfico publicado no livro 

“Forjadores del Paraguay”, em janeiro de 2.000.  
 

 
 
Fonte: Alfredo de Hollanda, Paraguai. 
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ANEXO E – Decreto-Lei nº 1.713 de 28 de outubro de 1939, 

assinada por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, que 

promove Guy de Hollanda, por merecimento, ao cargo da 

classe M da carreira de técnico de educação. 
 

  
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO F - República dos Estados Unidos do Brasil, em 3 de 

junho de 1936.  
 

 

 
 

Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO G – Declaração, processo nº 13063/65. Sem data.  

 
  

 Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO H - Declaração, decreto nº 52.133, de 5 de agosto de 

1965. Sociedade Universitária Gama Filho, declara Guy de 

Hollanda professor Regente na cadeira de Introdução aos 

Estudos Históricos. 
  

 
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO I – Termo de Nomeação de Professores, nomeando 

Guy de Hollanda a lecionar Introdução à História. Ato nº 8/65-

F, em 2 de abril de 1965.  
 

 
  

Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO J – Declaração do Ministério da Educação e Cultura 

de 05 de agosto de 1965, relativo aos cursos da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, ministrados por Guy de Hollanda.  

 
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO K – Fascículo Nº 189. Verbete São Paulo, produzido 

para: “Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira”.  

                                
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO L – Carta de agradecimentos pelos serviços prestados, 

direcionada a Guy de Hollanda enviado pela Diretoria do 

Ensino Secundário - Inspetoria Seccional de Florianópolis.  
 

Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO M – Páginas 260 e 261 do livro “Um Quarto de 

Século de Programas e Compêndios de História para o Ensino 

Secundário Brasileiro (1931-1956)”, com anotações de punho, 

escritas por Guy de Hollanda, S/d.  
 

 
  Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO N – Ofício do Centro de Estudos de História da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do 

Paraná, convidando Guy de Hollanda, para realizar conferência 

e seminário, em 31 de outubro de 1961.  
 

 
 Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO O – República dos Estados Unidos do Brasil, que 

designa a Guy de Hollanda regência da aula de História 

Universal, no Colégio Pedro II no ano de 1932.  
 

 
    
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO P – Faculdade Nacional de Filosofia, que designa a 

Guy José Paulo de Hollanda a livre-docência da disciplina de 

História da América, em 1963.  
 

 
 

 Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO Q – Certidão da Faculdade Nacional de Filosofia dá a 

Guy de Hollanda a aprovação com grau dez na tese de 

Doutorado em História. 
  

 
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO R – Documento de permissão de acesso a salas de 

leitura e bibliotecas (arquivo secreto do Vaticano, datado entre 

20 e 22 de maio de 1974).  
 

 

 
   
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO S – Contracapa de um exemplar da coleção Synthêse, 

há identificação de Guy de Hollanda com letra de punho, onde 

o professor anotou seu nome e o ano de 1928.  
 

 
   
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO T – Documento emitido pela Reitoria da Universidade 

do Pará atesta que Guy de Hollanda proferiu Ciclo de 

Conferências sobre Pesquisa Histórica, destinado aos 

professores universitários e de nível médio.  

 

 
 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO U – Artigo para o Correo Semanal (julho de 2001), 

para a coluna “Figuras de ayer e de hoy”, intitulada “Guy de 

Hollanda: El mundo es un aula”.  
 

 
Fonte: Alfredo de Hollanda, Paraguai. 
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ANEXO V – Carta escrita por Alceu de Amoroso Lima em 29 

de maio de 1935, atesta as qualidades morais e intelectuais de 

Guy de Hollanda.  
 

 
 Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro - RJ. 
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ANEXO W –  Guy de Hollanda com aproximadamente 35 anos 

de idade. 
 

 
Fonte: Ana Maria Teresa de Hollanda Cavalcanti, Rio de Janeiro – RJ. 


