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A REFORMA EDUCACIONAL DE 1971 E A SITUAÇAO DA HISTORIA 
NO ENSINO DE 19 E 29 GRAUS NO ESTADO DE sAO PAULO (*) 

JOst BUENO CONTI 

da Universidade de são Pau!c 

Como matéria nuclear da Educação Geral, a História fa
zia parte àte 1961 dos currículos dos antigos cursos ginasial e c~ 
leoial, aparecendo com duas aulas semanais, no mínimo, em todas as 
séries. 

Os professores habilitados a lecionar essa disciplina 
deveriam ser portadores de licenciatura plena em curso de longa d~ 
ração (4 anos), regulamentado pelo Parecer nQ 377/62 do Conselho 
Federal de Educação. 

Lo~o após a promu1~ção da Lei de Diretrizes e Bases da 
E~ucação Nacional (n9 4.024/61), a Secretaria da Educação de São 
Paulo baixou uma Resolução excluindo o ensino da História da 3a.s! 
r;e do anti90 ginãsio. Mais tarde, ao dispor sobre a organização 
do ensino, 8 Lei Estadual n9 10.038 do ano de 1968, ordenou a in
tegração da Geografia e da História para as duas primeiras séries 
do ciclo colegial, numa ãrea comum denonrlnada Estudos Sociais. 

Er.I nível superior. ou seja, no da fonnação dos profess~ 
res, a situação começou a alterar-se a partir de 1964, com a cria
ção pelo CFE das chamadas licenciaturas curtas destinadas ao prep! 
ro de professores poZivaZ~~. ocasião e. que surgiu, legalllll!nte, 

1*) Comunicação aprese~ta~a ~a La. Sessão de Estudos, Equipe C,no 
dia 19 de julho de 1977 \-~'cta àa ReàaçooJ. 
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o professor de Estudos Sociais com habilitação para lecionar no anti
go curso ginasial. 

Em 4/1/66 foi aprovado pelo CFE o Parecer de autoria do 

Conselheiro Newton Sucupira. que recebeu o nQ 106/66 sugerindo o cur 
rícu10 minimo para a licenciatura curta de Estudos Sociais. A Port! 
ria do Ministerio de Educação e Cultura nQ 117 de 27/4/66, publicada 
nQ O. Oficial da União de 3/5/66 aprovou o currículo mínimo da licen 
ciatura curta de Estudos Sociais, constituída basicamente de Histõria 
Geografia e Cip.ncias Sociais, fixando em 2025 horas o tempo uti1 pa
ra a integral ilação da mesma. 

Posteriormente, a Resolução nQ 1 de 17/1/7a da CFE ~lte

rou a duração mínima dos cursos de licenciatura curta reduzindo a de 
Estudos Sociais para 1.200 horas. acarretando. necessariamente uma d! 
preciação da Qualidade do ensi~o jã que o professor seria formado erro 
um tempo de escolaridade equivalente a apenas três semestres. 

logo depois. a Resolução nQ 8 de 9/8/72 do mesmo CFE esta 
be1eceu novo currículo mínimo para a licenciatura de Estudos Sociais 
introduzindo Filosofia. Teoria Geral do Estado. Organização Social e 
Po1itica do Brasil. Estudos de Problemas Brasileiros e E~ucaç~o FTsi
ca, mantendo, porem, a carga horãria mínima de 1.200 horas. 

Apõs a promulgação da Lei 5.69? de 11/8/71, que deu neva 
estrutura ao ensino de 1Q e 20 graus. surgiu a Rpsolução nQ 8 de 1/12 
/71 do CFE atraves da Qual foi estabelecido o currículo escolar com
posto de dois setores: Núcleo Comum e Parte Diversificada. O NUcleo 
Comum seria constituído de três matérias : Comunicação e Expressão,E! 
tudos Sociais e Ciências, Os Estudos Sociais teriam como contendo es
pecifico Geografia. História e Organização Social e Política do Bre
si1. 

A Indicação nQ 1/72 do Conselho Estadual de E~ucação de 

são Paulo, em sintonia com o que jã havia sido estabelecido pelo CFE 
{Reso1vção n9 853/71), definiu a amplitude e extensão das referidas 
matérias determinando que nas duas primeiras series do 19 grau se
riam tratadas como atividade e nas outras sob a forma de área de estu 

do predominantemente, ficando as discipZinas para o segundo grau. en
tendendo-se como área de estudo a integração dos conteudos e como 
disciplina 
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Todavia não foi o que ocorreu pois ~Estudos Sociais que 
deveriam ter sido considerados uma área de estudo passaram a cons
tituir uma disciplina do curriculo de 19 grau. As Resoluções nQ 

38/76 e 241/76 da Secretaria da Educação de são Paulo estendera. os 
Estudos Sociais ate a 6a. serie do 19 grau provocando um movimento 
geral de protesto contra esse processo crescente de eliminação do 

ensino da História de todo o ensino fundamental. 

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo tomou posição atraves de um documento di
vulgado em junho de 1977 intitulado Licenciatura curta~ Estudos So

ciais e Ensino da FiZosofia. Informa Cr-Ítico. no qual propõe, entre 
outras medidas, a seguinte: o retorno aos ~cuZos das várias 
cipncias humanas, ensinadas distintamente por professores especiali 

zados. ainda que de forma integrada. dispensando-se a figura do 

professor polivalente a partir do 5(' ano. dando-se reZevo q HisfÓ

ria e ã Geografia do Brasil. sem exclusão. como disciplina au-t;Q"o 

ma. de Organizaç~o Social e PolÍ.tica do Bl'aBiZ. 

Em decor~ncia, a Secretaria da Educação de São Paulo 
passou a adotar uma atitude mais prudente e embora não tenha até a 
presente data (julho de 1977) bai~ado nenhuma nova Resolução alte
rando a organização curricul~r do 19 grau, jã comunicou, oficiosa
mente, a decisão de manter o ensino da História nas 7a. e Sa. se
ries, com ampliação da carga horária para 3 horas/aulas semanais,~ 
dida que, se concretizada, ser~ recebida com apl~usos pelos que nio 
reconhecem os Estudos Sociais como substituto Quer da História,quer 
da Geografia. 

Quanto ao 29 grau, a própria Lei 5.69?/71 e as Resoh1çtJes 
posteriores do CFE preconizam o ensino da História como disciplina 
autônoma partindo do pressuposto que nesse nivel o educando está 
em condições de assimil~r o Que denominam de conhecimentos Bis~ 

ticos. 

A fim de conciliar a exigência do ensino profissionali
zante com um minimo de Educação Geral a Secretaria da Educação de 
São Paulo atraves da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 
propôs ã rede escolar oficial de 29 grau, 33 opcões curriculares a 
vi~or~r~ R partir de 1977 nas nuais a História f;~ura r~s 19 e 29 
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anos e deverã introduzir mais 3 opções para 1978. Estas ult.imas obje
tivam a preparação profissional dos jovens para um dos três setores 
da economia. primário. secundãrio ou terciãrio, sendo que em todos 
o ensino da História estã presente. tendo mais realce no setor terciã 
rio. 

• * 
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INTERVENÇOES 

Do Prof. LeoTlm'do Trevi.em (Universidade de São PAulo) 

Pergunta : 

De que forma a A~lPUB, organizadamenu, tomou ponção 

contra os Estudos Sociais? 

BB3 

n., ProfA. Maria Tel'uinha Barl'sto(Universidade Federal de 
Catarina) 

Santa 

Indaga: 

Qual. a cazoga 1!o1'ária de Bistó1'ia pl'evista para as ?a.. 

e Ba. sé:ri.es? 

Da Profa. Maria Luiza Ce~sin (Universidade de são Paulo) 

Disse: 

Os professores de História ~~ Ensino Médio são atingi

dos profu7'.damente pel.a questão da introdução dos Estudos Sociais. 

O qua pode ser feito a fim de permitir a participação dos mesmos 

na Zuta que a comissão de Professores da Facul.dade de Fil.osofia,L~ 

tras e Ciências Humanas da Universidade de são Paul.o está l.ideran

do contra a curta l.icenciatura de Estudos Sociais? 

* * 
* 

RESPOSTAS DO PROFESSOR JOS~ BUENO r.ONTI 

Rpspondeu: 

Ao Prof. LeOTlm'do Trevisan 

Como é do conhecimento geral., durante o transcurso do 

1Z Simpósio Nacional. da ANPUB, foi l'eal.izada uma Mesa-Redonda 80b 
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o tema: A História e o Froc:ema dos Estudos Sociais coordenada pe~o 

Prof. Euripedes Simões as Paula. Todos os e:z:positores da referida 

Mesa: os Professores Duglas Teixeira Monteiro, UZysses Guariba Neto, 

Francisco José Calasans Falc5n e nós próprios, pronunciaram-se vigo

rosamente contra a irnprantarão dos Estudos Sociais no Ensine B~i· 

!eira. 

~ Profa. Maria Terezinha ~eto 

Estão previstas 3 aulas semanais em cada uma asssas sé-

ries. 

~ Profa. Maria Luiza Co~sin 

A comissão as professores da Faculdade de Filosofia. Let~ 

e Ciências Hunanas da Universidade ds são Paulo constituiu uma sub

-comissão composta de docentes JoãO Antônio Rodrigues. Nelson Massa

take Yoshikao. Augusto H. Vairo TirareZZi. José Sebastião Witter. e!, 

peciaZmente encarregada ds estabelecer contactos com o Ensino Médio 

a respeito da campanha contra os Estudos Sociais. A sub-com'Íss@ é 

aberta, podendo Wlir-se ê. mesma todo e qualquer professor que o de8! 

jar. 
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