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1. 
 

A EXPERIÊNCIA PLURIPARTIDÁRIA NO  
ESTADO DE SÃO PAULO (1947-1963): 

A participação dos poderes executivo e legislativo  
estadual na expansão da rede de ginásios oficiais 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Após ter sido deposto em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas 

deixou a presidência da República, assumindo essa função o então 
presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, indicado por 
militares e civis ligados ao governo e à oposição. Linhares, por sua vez, 
extinguiu alguns órgãos de repressão10 criados outrora por Vargas, e 
revogou a data das eleições para governadores, previstas para ocorrerem 
entre outubro e dezembro daquele mesmo ano, com o propósito de 
conceder um prazo maior para os grupos políticos estaduais se organizarem 
e competirem em condições semelhantes aos interventores nomeados 
durante o Estado Novo (CARONE, 1980). 

Com a vitória do general Enrico Gaspar Dutra à presidência da 
República, o qual tomou posse do cargo em 31 de janeiro de 1946, iniciou-
se o processo da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, 
resultando em uma nova Constituição para o país que, por sua vez, trouxe 
para o sistema político novas determinações, tais como o alistamento e o 
voto obrigatórios e a periodicidade das eleições – quatro anos para a 

 
10Cito, por exemplo, o Tribunal de Segurança Nacional, criado em setembro de 1936. Foi extinto a partir da 
promulgação da Lei Constitucional n. 14, de 17 de novembro de 1945, publicada no Diário Oficial da União 
em 24 de novembro de 1945. 
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Câmara dos Deputados e oito anos para o Senado. Do mesmo modo, a 
redemocratização do país também abarcou as esferas estadual e municipal, 
possibilitando a eleição de deputados estaduais e vereadores para as 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, respectivamente. 

Nesse contexto, a organização político-partidária do país se 
reconfigurou. Porém, os atores políticos permaneceram, em boa parte, os 
mesmos do período anterior, como assinala Souza: 

 

[...] se em 1945 foi deposto o Presidente Vargas, na liderança do 
processo de redemocratização do país manteve-se a mesma elite política 
que comandava o regime deposto e sob sua direção promoveram-se as 
primeiras eleições nacionais e a formulação da Carta Constitucional de 
1946 que deixou praticamente intacto, em pontos cruciais, o 
arcabouço institucional do Estado Novo. (SOUZA, M., 1976, p. 64). 

 

Mais do que isso, o Poder Executivo se manteve à frente da 
elaboração de políticas públicas no período da redemocratização do Brasil 
que se estabelecia a partir de então, procurando limitar a ação dos partidos 
políticos: 

 

No quadro político assim configurado, os grupos de interesse e os 
partidos só podem exercer influência dentro dos parâmetros da política 
traçada pelo Executivo, introduzindo ajustamentos e correções a 
posteriori nas decisões estatais. [...] o campo reservado aos partidos 
nessa estrutura é necessariamente limitado. (SOUZA, M., 1976, p. 
76). 
 

A análise da estrutura de poder do Estado Novo nos permite entender 
muitos dos problemas do quadro partidário que emerge no após 
guerra. O modo como o sistema político nos anos trinta atendeu ao 
problema da institucionalização do poder por certo afetou e 
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condicionou a futura capacidade e evolução dos partidos como 
organismos de representação de interesses. (SOUZA, M., 1976, p. 41). 

 

O sistema partidário definido pela legislação eleitoral11 do final da 
década de 1940 constituiu uma estrutura criada para acomodar as elites 
políticas já existentes e pouco capaz de absorver novas lideranças, 
excluindo da participação eleitoral grandes segmentos sociais. Por sua vez, 
a legislação eleitoral vigente à época procurou colocar obstáculos à criação 
e a existência dos partidos políticos12, favorecendo sobremaneira a 
preponderância dos partidos políticos com abrangência nacional em 
detrimento dos partidos menores e regionais (LIMA JÚNIOR, 1983). 
Nessa direção, Souza M. (1976, p. 64) reitera que: 

 

[...] impunha-se de fato, à oposição e ao governo, a criação de partidos 
políticos, estratégicos num quadro que assumia sinais evidentes de 
abertura à participação política. Assim sendo, a questão dos partidos 
destacava-se entre as outras razões teóricas e conjunturais. É curioso 
porém verificar que, apesar disso, o debate sobre eles se deu em moldes 
particularmente estreitos e que o nascimento da vida partidária 
realizou-se sob condições que a destinavam a uma extrema fragilidade 
institucional. Estas características resultaram na convergência de três 
fatores: a concepção de vida parlamentar e partidária mantida pela 
grande maioria da elite da política brasileira, o peso inibidor da 
estrutura institucional do Estado Novo marcada pela centralização e 
hipertrofia do Poder Executivo e, finalmente, a conjuntura na qual se 
deu a queda de Vargas, cujas circunstâncias peculiares não amenizaram 
o efeito atrofiador dos primeiros fatores sobre o nascimento e evolução 
do sistema partidário. 

 

 
11 Refiro-me aqui ao Código Eleitoral de 1945, Decreto-lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945 (BRASIL, 1945a).  
12 Refiro-me especialmente ao artigo 109 do Decreto-lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945 que determinou a 
obrigatoriedade dos partidos políticos de apresentar assinaturas de pelo menos 10.000 (dez mil) eleitores, dis-
tribuídos entre pelo menos 5 (cinco) estados, para fins de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 
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Isto posto, este capítulo tem por objetivo analisar, ainda que em 
linhas gerais, a organização político-partidária que se configurou no Estado 
de São Paulo a partir do fim da ditadura Vargas e, nesse sentido, verificar 
a maneira pela qual se moldava e/ou comportava o campo político a partir 
do jogo implicado na expansão da rede de ginásios públicos, ocorrida entre 
os anos de 1947 e 1963. 

 

1.1 Da organização político-partidária no pós-ditadura Vargas: a 
atuação do Poder Legislativo paulista 

Dois grandes partidos polarizavam o cenário nacional entre os anos 
de 1945 e 1964, tendo como eixo polarizador o sistema de interventorias 
que predominou no período da ditadura de Getúlio Vargas: o PSD – 
Partido Social Democrático, onde se encontravam as lideranças das 
interventorias; e a UDN – União Democrática Nacional, na qual estavam 
agrupados os que não participaram desse sistema. Entretanto, o 
regionalismo partidário se fazia presente especialmente nos estados das 
regiões Sul e Sudeste que, por sua vez, detinham de uma supremacia, 
sobretudo econômica, em detrimento dos estados do norte e nordeste 
brasileiro:  

 

Os partidos políticos apareciam como símbolo e sinônimo desse 
regionalismo e da supremacia do sul sobre as outras regiões. Em 
consequência os pequenos estados e mais as dissidências dos grandes 
estados defendiam a centralização estatal e maior força para o 
Executivo, como o único poder capaz de confrontar o poderio de 
Minas e São Paulo. (SOUZA, M., 1976, p. 76). 
 
[...] entre os médios e pequenos partidos, parece que aqueles 
fortemente concentrados em alguns estados e possuidores de algum 
vínculo com as máquinas estaduais tinham melhores chances de 
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sobreviver [...]. É o caso do PL (gaúcho), do PR (mineiro) e do PSP 
(paulista). (SOUZA, M., 1976, p. 116). 

 

Em São Paulo, Adhemar Pereira de Barros saiu vitorioso nas 
primeiras eleições democráticas para governador do Estado realizadas em 
janeiro de 1947. Em julho do mesmo ano foi promulgada a Constituição 
do Estado de São Paulo elaborada por sua Assembleia Constituinte, 
consolidando assim a nova ordem política vigente, na qual o Poder 
Legislativo era exercido nos Estados pelas Assembleias Legislativas. 

Segundo o Código Eleitoral – Decreto-lei n. 7.586, de 28 de maio 
de 1945, conhecido também por Lei Agamenon – as eleições tanto para o 
legislativo estadual quanto federal obedeciam ao sistema de representação 
proporcional (Art. 38, §1º), a partir do quociente eleitoral (Art. 45), ou 
seja, dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo número de 
cadeiras a serem preenchidas em cada circunscrição eleitoral, desprezada a 
fração se igual ou inferior a meio (≤0,5) e, equivalente a um, se superior 
(>0,5). Nesse cômputo, eram contados como válidos também os votos em 
branco para a determinação desse quociente. Além disso, o artigo 47 desta 
lei determinava que cada partido possuiria um quociente partidário 
calculado a partir da divisão do quociente eleitoral pelo número de votos 
válidos dados em cédulas sob a mesma legenda, desprezada a fração. 

Desse modo, os lugares não preenchidos com a aplicação do 
quociente eleitoral e dos quocientes partidários eram atribuídos ao partido 
que tivesse alcançado maior número de votos, respeitada a ordem de 
votação nominal de seus candidatos. O candidato contemplado em mais 
de um quociente partidário era considerado eleito sob a legenda em que 
tivesse obtido maior votação e, em caso de empate, consideraria-se eleito o 
candidato mais idoso. Caso nenhum partido alcançasse o quociente 



 
40 

 

eleitoral, estariam eleitos os candidatos mais votados até serem preenchidos 
os lugares. 

Quanto aos suplentes de cada partido, estes estariam eleitos nos 
seguintes termos:  
 

Art. 52. Estão eleitos suplentes da representação partidária: 

a) os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos, nas listas 
dos respectivos partidos; 

b) em caso de igualdade na votação, na ordem decrescente da idade, 
Art. 53. Na falta de suplente, as vagas que ocorrerem na legislatura 
serão preenchidas por eleição suplementar. (BRASIL, 1945a). 

 

No caso do Estado de São Paulo, o quociente eleitoral para a 
Assembleia Legislativa pode ser verificado na tabela a seguir: 

 

 

Logo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entre 1947 
a 1963, é possível verificar que a composição das cadeiras da ALESP nas 
quatro legislaturas que compõem o recorte histórico desse estudo se 
renovava constantemente, aspecto este que merece destaque: 
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No período estudado a maioria dos deputados eleitos para a 
ALESP, tanto os titulares quanto os suplentes, foram eleitos no período 
analisado com número de votos próximo ao quociente eleitoral mínimo, 
ou seja, raros foram os casos dos deputados eleitos com número de votos 
próximo ou superior ao quociente eleitoral ora estipulado13. Nessa análise, 
é perceptível que alguns deputados suplentes foram eleitos com montante 
de votos inferior ao quociente eleitoral mínimo. 

Cabe destacar que o artigo 114 do Código Eleitoral em vigor 
possibilitava ao referido tribunal negar registro ao partido político cujo 
programa contrariasse os princípios democráticos, ou os direitos 
fundamentais do homem conforme definidos na Carta Magna vigente. Tal 
recurso foi acionado apenas uma vez, contra um partido detentor de 
considerável prestígio: o Partido Comunista que, no Estado de São Paulo, 
por exemplo, elegeu a terceira maior bancada para a Assembleia Legislativa 
no pleito realizado em 1947, totalizando 11 deputados eleitos14. 

 
13 Vide Diniz (2017, p. 215-228). 
14 Tiveram seus mandatos extintos os seguintes deputados estaduais eleitos pertencentes ao Partido Comunista 
do Brasil: Armando Mazzo, Caio Prado Júnior, Catulo Branco, Clóvis de Oliveira Neto, Estocel de Moraes, 
João Sanches Segura, João Taibo Cadorniga, Lourival Costa Villar, Milton Caíres de Brito, Roque Trevisan e 
Zuleika Alambert. 
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Em âmbito paulista, outro fato importante que devemos levar em 
conta é a redução gradativa da participação do PSD e do PTB na ALESP 
nas quatro legislaturas analisadas, partidos políticos de grande 
representação nacional e apoiados por Getúlio Vargas, em situação inversa 
à ampliação do PDC e do PTN, partidos ligados a Jânio Quadros, 
importante líder político paulista. De igual maneira, destaco o PSP, 
partido com base em São Paulo e com penetração principalmente nos 
estados de Goiás, Maranhão e Rio de Janeiro, que manteve por quase todo 
o período grande representatividade na ALESP e que, considerado um 
partido regional, teve projeção nacional graças ao seu maior expoente, 
Adhemar de Barros, reforçando o caráter federalista do sistema político 
brasileiro. Ainda nesse mesmo período podemos notar um alto percentual 
de abstenções e de votos em branco e nulos: 

 
Tabela 3: Eleições Gerais de 1947, 1950, 1954 e 1958 do Estado de São Paulo: população, eleitorado,  

votantes, abstenções, votos em branco e nulos 

Fonte: TSE, TRE e IBGE (apud SANTOS, 2002). 

 

Ao que parece, tal variação na representação dos partidos políticos 
na ALESP, se devia também – além dos aspectos já mencionados a respeito 
da sistemática de representação proporcional determinada pelo Código 
Eleitoral vigente à época, e da importância dos partidos regionalistas, a 
exemplo do PDC, do PTN e do PSP, de expressiva representatividade na 
ALESP no período analisado –, conforme demonstrado na Tabela 2, ao 
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elevado percentual de abstenções, votos nulos e em branco mensurados no 
período analisado (vide Tabela 3), e/ou ainda em consequência de uma 
eventual perda de prestígio do deputado estadual em um determinado 
município e/ou região desta federação, muito provavelmente por não 
atender continuadamente às reivindicações da população local e/ou 
regional que este tinha por objetivo representar. 

Com efeito, é importante enfatizar que uma média de 76,44% da 
população paulista não votava nesse período. Entre os motivos15, o 
analfabetismo ainda presente no Estado de São Paulo, impossibilitava a 
participação de boa parte desse contingente populacional no processo 
eleitoral, intensificando a necessidade premente de melhoria e expansão da 
rede de escolas públicas em todo o território paulista. Para se ter uma ideia 
desse quadro, o Censo de 1950 apontava que a população com idade igual 
ou superior a 5 anos era de 7.796.857 habitantes (3.969.687 homens e 
3.827.170 mulheres). Destes, 4.627.329 declararam não saber ler e 
escrever e outros 16.130 não declararam seu grau de instrução. 

Ainda que tenha havido uma redução do índice de abstenção de 
28,37% (454.306) na eleição de 1947 para 5,38% (153.739) na eleição de 
1958, nesse mesmo período o eleitorado paulista aumentou 
aproximadamente 56%. Proporcionalmente ao aumento do eleitorado, 
cresceu o número de votos brancos e nulos, principalmente na eleição de 

 
15 O Código Eleitoral de 1950 prescrevia que, nos termos dos seus artigos 2º e 3º, não podiam votar os menores 
de 18 anos; os analfabetos; os que não sabiam se exprimir na língua nacional; os que estivessem privados, tem-
porária ou definitivamente, dos direitos políticos. Também não podiam se alistar eleitores as praças de pré, salvo 
os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino 
superior. Tal legislação determinava ainda, nos artigos 4º e 5º, que o alistamento e o voto eram obrigatórios 
para os brasileiros de ambos os sexos, salvo: a) quanto ao alistamento: os inválidos, os maiores de 70 anos, os 
que se encontravam fora do país, e às mulheres que não exerciam profissão lucrativa; b) quanto ao voto: os 
enfermos, os que se encontrem fora do seu domicílio, ou ainda os funcionários civis e os militares em serviço 
no dia da eleição. Fora essas excepcionalidades, o eleitor que deixasse de votar somente se eximiria da pena 
(artigo 175, nº 2) se provasse justo impedimento (BRASIL, 1950). 
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1958 que, por sua vez, pode evidenciar entre outros aspectos, o 
descontentamento da população frente ao desempenho de parte dos 
parlamentares outrora eleitos. Nesse cenário, do número de deputados 
elencados na Tabela 1, apenas 24, 29, 27 e 48 parlamentares paulistas 
foram reeleitos respectivamente nas eleições de 1947 (31,5%), 1950 
(37,7%), 1954 (36%) e 1958 (52,7%), perfazendo assim uma taxa média 
de 39% de deputados reeleitos, referente ao período estudado.  

Certamente, a eleição de 1958 foi mais concorrida do que as 
anteriores realizadas no período pós-ditatorial, presumivelmente em 
resposta aos diversos investimentos públicos que estavam sendo realizados 
– ou não – nos municípios paulistas, em atendimento às pressões 
populares, especialmente no que tange à política educacional e, nesse 
particular, na criação dos ginásios oficiais. Em outros casos, tal variação 
pode ser atribuída ao surgimento de novos partidos políticos durante o 
período analisado, bem como o desaparecimento de outros, a exemplo do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB) que, como já mencionado, foi 
declarado em 1947 ilegal pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

 

1.2 O jogo político em torno da expansão da rede de ginásios oficiais: a 
atuação dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado de São Paulo 

Se por um lado o saudosismo da política educacional adotada na 
ditadura de Vargas para um ensino secundário de excelência vem à tona 
no debate educacional, impregnada da rigidez no cotidiano escolar e pela 
diferenciação social conferida por essa escola, por outro lado, se tratava de 
uma oportunidade concedida a poucos, excluindo da escola uma massa 
esmagadora que se via à margem da possibilidade de ascender socialmente 
por não poder frequenta-la.  
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Portanto, mapear a geopolítica inerente à criação e instalação de 
ginásios oficiais do Estado de São Paulo no recorte histórico que propus, 
confrontando tais dados com os autores dos seus projetos de lei e redutos 
eleitorais, impõe-se como elemento esclarecedor na análise, especialmente 
para uma melhor e mais ampla compreensão da ação dos deputados 
estaduais frente à questão da expansão do ensino secundário em âmbito 
paulista. Afinal, nessa nova conjuntura política, Beisiegel (1964, p. 152-
153) afirma que:  
 

Após a queda do Estado Novo, a criação de um ginásio estadual passou 
a depender da promulgação da lei aprovada na Assembléia Legislativa 
do Estado. As providências relacionadas à criação da escola, desde as 
primeiras solicitações locais até o início das atividades letivas do 
estabelecimento, implicam em um conjunto de iniciativas que 
movimenta numerosos agentes da política e da administração escolar. 
O deputado ocupa posição central nesse conjunto de iniciativas. 

 

Por certo, a localização desse conjunto de escolas secundárias 
públicas revela aspectos interessantes sobre as articulações políticas das 
elites locais com as lideranças no comando do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo estadual, constituindo assim um campo político. 

Desse modo, é viável constatar que a existência do campo político, 
no caso do Estado de São Paulo, justifica-se pela sua população, da qual 
emana, teoricamente, todas as reivindicações por melhores condições de 
vida. Contudo, parece-me perceptível, sobretudo a partir dos projetos de 
lei que analisei nesse estudo, que a ação dos deputados estaduais ocorria 
inclusive, em várias circunstâncias, de maneira antecipada às demandas da 
população residente nos municípios paulistas. Em outras palavras, o 
deputado estadual não apenas canalizava as pressões populares pela escola 
pública, mas também propunha a criação de escolas ginasiais, apontando 
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aos seus redutos eleitorais os benefícios à população advindos da instalação 
de ginásios públicos nas localidades onde residiam. 

Quando as reivindicações pela escola ginasial partiam da 
população, especialmente dos municípios do interior e sem a interferência 
antecipada de deputados, estas eram submetidas geralmente à apreciação 
do prefeito e vereadores que, por sua vez, as repassavam para o legislativo 
estadual, em sua maioria, deputados correligionários. Em outros casos, a 
reivindicação pela criação da escola era encaminhada diretamente ao 
governador do Estado. Afinal, a criação do ginásio beneficiaria a 
população, mas também tanto os líderes locais quanto o deputado ou o 
governador que tivesse apresentado tal proposição na ALESP e, 
subsidiariamente, seus partidos políticos que supostamente obteriam cada 
vez mais prestígio, fortalecendo-se e ampliando seus redutos eleitorais. 

Nesse âmbito, cabe destacar que o Poder Executivo exercia um 
papel imprescindível nesse jogo político, pois este detinha a prerrogativa 
de promulgar leis que efetivavam a criação das escolas ginasiais, 
favorecendo-se e favorecendo seus aliados políticos. Concomitantemente, 
ao que tudo indica, também vetava projetos de lei que não lhe eram 
interessantes pelo viés político, procurando minimizar assim a influência 
de seus adversários. 

Ainda na esfera legislativa, vale ressaltar o papel proeminente das 
comissões permanentes da ALESP, sobretudo das comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação, de Finanças e de Redação, 
responsáveis também por analisar e emitir parecer a respeito dos projetos 
de lei de criação de ginásios públicos. As comissões permanentes eram 
constituídas geralmente no início de cada ano, em sessão legislativa 
ordinária, logo depois de eleita a Mesa, e seus membros deveriam exercer 
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suas funções até serem substituídos na sessão legislativa seguinte, o que 
ocorreria muito provavelmente na mesma época do ano posterior. 

Observando as Tabelas 4 e 5, podemos constatar que as comissões 
de Constituição e Justiça e de Finanças eram as maiores e as mais 
concorridas pelos parlamentares, uma vez que ambas desempenhavam um 
papel importante: emitiam pareceres praticamente para todos os projetos 
de lei apresentados na ALESP, haja vista suas funções de se manifestar 
sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto jurídico, legal ou 
constitucional, ou ainda de caráter orçamentário. 

 



 
48 

 

 

Durante os governos de Adhemar de Barros e Lucas Nogueira 
Garcez as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças eram 
compostas principalmente por deputados filiados ao PSD, PSP ou PTB, 
correspondendo por cerca de 65% do número de deputados titulares e 
suplentes dessas comissões, ou seja, proporcionalmente ao tamanho da sua 
representação partidária no plenário da ALESP. A única exceção foi o PSD 
que teve uma redução considerável no número de deputados eleitos para a 
legislatura de 1951 a 1955 (apenas 9 deputados titulares) se compararmos 
com a legislatura de 1947 a 1951, período em que este partido teve pelo 
menos 26 cadeiras no legislativo paulista (vide Tabela 2). 

Já nos dois governos seguintes – o de Jânio Quadros (31/01/1955 
a 31/01/1959) e o de Carvalho Pinto (31/01/1959 a 31/01/1963) – a 
composição dessas comissões aglutinou deputados de todas as demais 
siglas, diminuindo assim o espaço do PSD, PSP e PTB no campo político 
que ora se configurava. 
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No que concerne à Comissão de Constituição é válido ainda 
observar que em todo o período analisado apenas 04 partidos políticos – o 
PDC, PR, PSD e PSP – tiveram representantes titulares e/ou suplentes. 
De igual maneira, deputados paulistas filiados ao PSD, PSP e PTB fizeram 
parte da Comissão de Finanças e Orçamento entre 1947 e 1962. Tal 
prática se devia (como ocorre até hoje) em função do interesse desses 
deputados e/ou partidos políticos em atuar em outros setores fundamentais 
ao crescimento socioeconômico do Estado de São Paulo como, por 
exemplo, agricultura, indústria e comércio, obras públicas, transportes, 
saúde, segurança, entre outros, com o intuito de assegurar seu prestígio 
político e, ao mesmo tempo, sua influência nos seus redutos eleitorais. 

Diante dos dados apresentados nas Tabelas 4 e 5, é oportuno 
afirmar que tais comissões permanentes eram compostas por dois tipos de 
deputados: os que faziam parte dos partidos com maior representação na 
ALESP, objetivando a manutenção do espaço que ocupavam nesse campo; 
e os deputados eleitos, cujos partidos políticos tinham menor 
representatividade nessa assembleia, que orbitavam em torno dos 
primeiros com o intuito de se manterem e ampliarem seu espaço e das 
legendas que representavam, tornando assim esse jogo político cada vez 
mais heterogêneo. Ao que tudo indica, quanto mais mesclada se tornava a 
composição do parlamento paulista, mais acirrada ficava a disputa pelo 
poder, sobretudo no interior das comissões, especialmente àquelas 
consideradas mais importantes pelos legisladores. 
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De igual maneira, uma maior participação dos deputados de outros 
partidos políticos também se deu a partir de 1955 na comissão de 
Educação e Cultura (vide Tabela 6). Porém, a atuação de deputados na 
comissão de Redação (Tabela 7) se restringiu em todo o período analisado 
ao máximo de 8 dos 12 partidos presentes na ALESP, muito 
provavelmente em função da perspectiva que os legisladores tinham desta 
comissão em razão das demais, afinal, como veremos adiante, à Comissão 
de Redação se limitava em redigir todas as proposições aprovadas pela 
Assembleia, salvo os casos de projetos de leis orçamentárias, projetos de 
resolução, ou ainda quando mais de uma comissão houvesse emitido 
parecer sobre proposições com emendas em segunda discussão, cabendo a 
Mesa designar qual comissão deveria redigir o texto destinado à terceira 
discussão do plenário. 
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Outra questão pertinente se deve ao fato de vários deputados 
participarem de uma mesma comissão permanente por vários anos, a 
exemplo do exame que fiz dos deputados selecionados para esse estudo, 
cujos dados se encontram compilados no Quadro 1: 

 
Quadro 1: Períodos (Anos) em que deputados participaram das comissões permanentes da 

ALESP que analisam projetos de lei de criação de ginásios públicos (amostra). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da ALESP (2016). 
Nota:  
*Membro suplente. 
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Tal realidade, somada a presença concomitante dos deputados em 
diversas comissões indica um modus operandi existente no interior da 
ALESP. Mais do que isso, ela ratifica o funcionamento desse campo 
político, sob a perspectiva bourdieusiana: 
 

O funcionamento do campo produz uma espécie de fechamento. Esse 
efeito observável é o resultado de um processo: quanto mais um espaço 
político se autonomiza, mais avança segundo sua própria lógica, mais 
tende a funcionar em conformidade com os interesses inerentes ao 
campo [...].  
Um dos fatores dessa evolução no sentido de uma autonomia crescente 
e, portanto, de uma separação crescente, é o fato de que o campo 
político é o lugar de produção e operação de uma competência 
específica, de um sentido do jogo próprio de cada campo. 
(BOURDIEU, 2011, p. 199). 

 

Por esse viés, entendo, com base nos dados apresentados na Tabela 
8, que a atuação dos deputados e dos partidos políticos nas comissões 
permanentes assegurava-lhes a tramitação e, na maioria das vezes, a 
aprovação das suas proposituras.  
 

Tabela 8: Participação dos partidos políticos na criação de ginásios oficiais por projetos  
de lei apresentados à ALESP (1947-1963) (amostra) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da ALESP (2015). 
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A partir da amostra dos deputados selecionados para esse estudo, 
representados na Tabela 8 pela legenda na qual estavam filiados, e cotejada 
com os dados coligidos nas Tabelas 5, 6 e 7 e no Quadro 1, reitero que as 
comissões permanentes enquanto espaço de disputas desempenham um 
papel privilegiado nesse campo que, por sua vez, possibilita a compreensão 
do jogo político imanente. 

Outra particularidade desse campo político se refere ao que 
Bourdieu chama de condições de acesso à política. Em suas palavras: 
 

Essa constatação da capacidade desigual de acesso ao campo político é 
extremamente importante para evitar naturalizar as desigualdades 
políticas [...]. 

Há, portanto, condições sociais de possibilidade de acesso a esse 
microscomo, como, por exemplo, o tempo livre: a primeira 
acumulação de capital político é característica de pessoas dotadas de 
um excedente econômico que lhes possibilita subtrair-se às atividades 
produtivas, o que lhes permite colocar-se na posição de porta-voz. 
Além do tempo livre, há este outro fator que é a educação.  

Tendo dito isso, o que fiz foi apenas relembrar as condições sociais do 
funcionamento do campo político como um lugar em que certo 
número de pessoas, que preenchem as condições de acesso, joga um 
jogo particular do qual os outros estão excluídos. É importante saber 
que o universo político repousa sobre uma exclusão [...]. 
[...] se queremos compreender o que faz um político, é por certo 
preciso buscar saber qual é a sua base eleitoral, sua origem social..., mas 
é preciso não esquecer de pesquisar a posição que ele ocupa no 
microcosmo e que explica uma boa parte do que ele faz. (BOURDIEU, 
2011, p. 196-199). 

 



 
55 

 

Diante dessa percepção, analisei informações16 a respeito dos 
deputados e governadores escolhidos para esse exame, cujas características 
socioeconômicas apresentarei adiante, com o intuito de verificar em que 
medida esses jogadores atendiam (ou não) às condições de acesso ao campo 
político que se configurava no Estado de São Paulo nesse período, campo 
este marcado, sob à ótica bourdieusiana, por lutas simbólicas nas quais seus 
atores dispõem de armas desiguais, de capitais desiguais e de poderes 
simbólicos desiguais. 

Farmacêutico graduado pela Escola de Farmácia e Odontologia de 
Araraquara, o deputado Francisco Scalamandré Sobrinho nasceu em 
Araraquara, no interior de São Paulo. Formou-se também em Medicina 
pela Faculdade Fluminense de Medicina, profissão esta que exerceu por 
vários anos na cidade de São Paulo. Eleito deputado estadual pela primeira 
vez em 1950 pelo PTB, foi reeleito consecutivamente outras 3 vezes, 
exercendo assim o seu mandato na ALESP durante 16 anos.  

Agricultor e pecuarista no município de Jales, o deputado Aloysio 
Nunes Ferreira exerceu a função de advogado em São José do Rio Preto, a 
partir de 1936. Filho de professor, sua carreira política teve início em 1950, 
quando foi eleito vereador da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
Em 3 de outubro de 1954 foi eleito deputado estadual pelo PTN. Em 
1956 foi eleito 2º vice-presidente da ALESP. Reeleito deputado estadual 
em 1958 pelo PDC, desempenhou a função de 1º secretário do legislativo 

 
16 Com exceção do deputado Francisco Scalamandré Sobrinho, cujo breve relato da sua vida encontrei na justi-
ficativa do Projeto de Lei n. 01-0613/1995 da Câmara Municipal de São Paulo (vide Anexo C), optei por 
consultar informações a respeito dos demais parlamentares e governadores que estudei nos sítios eletrônicos do 
CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (CPDOC/FGV), e da ALESP. Lamentavelmente, não há informações em ambos endereços sobre os 
deputados Amadeu Narciso Pieroni e Bento Dias Gonzaga relevantes para essa pesquisa, além daqueles que já 
possuía como, por exemplo, quais projetos de lei de criação de ginásios oficiais aprovados na ALESP foram de 
sua autoria no recorte histórico examinado. 
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paulista nos anos de 1961 e 1962. Em 1962, Aloysio Nunes Ferreira se 
filiou à UDN, obtendo a 4ª suplência nas eleições de 7 de outubro de 
196217.  

O deputado Antonio Oswaldo do Amaral Furlan nasceu no 
município de Sertãozinho, distante 340 quilômetros da Capital. Filho do 
médico Antônio Furlan Júnior e de Albertina Franco do Amaral Furlan. 
Seu pai foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Sertãozinho, e sua irmã, 
Marina Furlan, também exerceu a vereança nessa cidade. Fez os primeiros 
estudos no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas (SP), 
cursando o secundário em São Paulo, inicialmente no Colégio São Luís e, 
depois, no Liceu Pan-Americano e no Colégio Rio Branco. Matriculado 
na Faculdade de Direito de Niterói, transferiu-se posteriormente para a 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), abandonando 
o curso no último ano. Ingressou na vida política em 1947, quando ainda 
era universitário, elegendo-se vereador à Câmara Municipal de 
Sertãozinho pelo PSD. No pleito de outubro de 1950, foi eleito deputado 
estadual pela mesma legenda. Concluindo o mandato de vereador em 
janeiro de 1951, assumiu uma cadeira na ALESP em fevereiro seguinte e, 
em 1953, tornou-se 1º Secretário daquela casa.  

Reeleito deputado estadual em outubro de 1954, o deputado 
Amaral Furlan foi eleito em outubro de 1958 e reeleito em 1962 deputado 
federal por São Paulo, pelo PSD. No pleito de 1966, se reelegeu 
novamente deputado federal por São Paulo, desta vez pelo MBD, partido 
no qual se filiou em virtude da extinção dos partidos políticos pelo Ato 
Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965, e a subsequente instauração 
do bipartidarismo (BRASIL, 1965). Contudo, no decurso dessa essa 
legislatura, transferiu-se para o partido governista, a Arena, na legenda pela 

 
17 Vide São Paulo (2003). 
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qual se reelegeu nos pleitos de 1970 e 1974. Em 1978 foi eleito 
indiretamente, pelo Colégio Eleitoral paulista, para o Senado Federal. 
Com a reformulação partidária ocorrida em 1979, o bipartidarismo foi 
extinto, possibilitando assim a volta do pluripartidarismo. Diante disso, 
Amaral Furlan se filiou então ao PDS – Partido Democrático Social, 
agremiação situacionista que sucedeu à Arena. Não se candidatando a mais 
nenhum cargo eletivo, deixou o Senado em janeiro de 1987, ao final da 
legislatura18. 

Formado em economia pelo Instituto Mackenzie, na capital 
paulista, Athié Jorge Coury se estabeleceu na cidade de Santos em 1927, 
onde instalou um escritório comercial e foi nomeado corretor de café, 
chegando a presidir a Bolsa de Café desse município. Paralelamente, atuou 
como jogador de futebol no Santos Futebol Clube, chegando a se destacar 
como goleiro. Mais tarde, viria a presidir essa agremiação por um período 
de 26 anos. Filiou-se ao PSP em 1945, elegeu-se vereador em Santos, 
exercendo seu mandato na Câmara Municipal de 1947 a 1949. No pleito 
de outubro de 1950 se elegeu deputado à Assembleia Legislativa de São 
Paulo pelo PSP, legenda da qual foi reeleito em 1954. Foi ainda eleito 
deputado estadual em 1958 pelo PDC e, em 1962, foi eleito deputado 
federal por São Paulo com o apoio de uma coligação formada pelo PDC 
com o PRT e a UDN. Filiou-se ao MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro), partido em que se reelegeu deputado federal nas eleições de 
1966, 1970 e 1974.  

Com a extinção do bipartidarismo, Athié Jorge Coury se filiou em 
1979 ao PDS, sigla pela qual se recandidatou em 1982 à Câmara dos 

 
18 Para mais informações, ver verbete intitulado Antonio Osvaldo do Amaral Furlan, disponível no 
CPDOC/FGV. 
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Deputados pelo estado de São Paulo, obtendo apenas uma suplência. 
Deixou a Câmara em janeiro do ano seguinte, ao final da legislatura19. 

Outro deputado escolhido nessa pesquisa foi João Mendonça 
Falcão. Nascido em São Paulo, trabalhou na década de 1940 como 
funcionário da Light, chegando a presidir o Sindicato dos Eletricitários de 
São Paulo entre 1943 e 1946. Entrou para a vida política se elegendo 
deputado estadual de São Paulo no pleito de 1950, pelo PSP. Reeleito 
sucessivas vezes pelo PST (em 1954, 1958 e 1962), e pelo MDB (em 
1966), teve seu mandato cassado em 1968 sob a acusação de tráfico de 
influência, após a decretação do Ato Institucional n. 5 (BRASIL, 1968), 
sendo obrigado a deixar a ALESP, onde desempenhou a função de 
membro em comissões permanentes, secretário da mesa e presidente 
interino do legislativo paulista.  

Entre 1973 e 1982, João Mendonça Falcão trabalhou como 
assessor de Delfim Neto, nas ocasiões em que este ocupou os ministérios 
da Fazenda (1967-1974), da Agricultura (1979) e a Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República (SEPLAN) (1979-1985). Eleito 
em 1982 para deputado federal pelo PTB, partido no qual se filiou em 
1979, exerceu seu mandato até o final dessa legislatura. Em 1987, 
desempenhou por alguns meses a função de Secretário Municipal de 
Esportes de São Paulo durante o governo de Jânio Quadros (1986-1989)20.  

De igual maneira, Anselmo Farabulini Júnior nasceu em São Paulo 
em 1921. Formado em química pela Escola Americana de Química 
Aplicada Mackenzie e em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio 
30 de Outubro, o referido parlamentar cursou a Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Ainda estudante de Direito, filiou-se ao PR e, 

 
19 Para mais informações, ver verbete intitulado Athié Jorge Coury, disponível no CPDOC/FGV. 
20 Para mais informações, ver verbete intitulado João Mendonça Falcão, disponível no CPDOC/FGV. 
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nas eleições municipais de 1951, foi eleito vereador para a Câmara 
Municipal de São Paulo. Em 1954, foi eleito deputado estadual, pelo 
PTN, partido político pelo foi reeleito em 1958. Em 1962, elegeu-se 
deputado estadual pelo PL.  

Com o golpe de 31 de março de 1964, o deputado Farabulini 
Júnior teve seu mandato cassado em 8 de junho de 1964, com base no Ato 
Institucional n. 1, de 9 de abril de 1964 (BRASIL, 1964a). Afastou-se da 
vida política, retornando somente em 1979, filiado-se ao PTB, legenda 
pela qual se elegeu deputado federal em 1982 e deputado federal 
constituinte em novembro de 1986. Candidatou-se à reeleição em outubro 
de 1990, mas não foi bem-sucedido. Deixou a Câmara dos Deputados em 
janeiro do ano seguinte, ao final da legislatura. Em 1992 se filiou ao 
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro e em 1994 ao 
PTN21. 

Outro advogado paulistano diplomado pela Faculdade de Direito 
da USP, Germinal Feijó nasceu em 1917. Candidatou-se em janeiro de 
1947 à Assembléia Constituinte estadual de São Paulo pelo PSB, obtendo 
uma suplência. Oficial de gabinete do prefeito de São Paulo, Jânio 
Quadros (1953-1955), ocupou esse cargo até agosto de 1954. Em outubro 
desse mesmo ano se elegeu deputado estadual pelo PSB, cujo mandato teve 
início no ano seguinte. Reelegeu-se em outubro de 1958, permanecendo 
na ALESP até janeiro de 1963. 

Em outubro de 1962, Germinal Feijó se candidatou a deputado 
federal pelo Estado de São Paulo, porém dessa vez pelo PTB, obtendo uma 
suplência. Em razão do excesso de cassações a mandatos de parlamentares 
provocada pelo movimento político-militar de 31 de março de 1964, 

 
21 Para mais informações, ver verbete intitulado Anselmo Farabulini Junior, disponível no CPDOC/FGV. 
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Germinal Feijó assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados em junho 
daquele ano. Com a extinção dos partidos políticos em 1965, ingressou 
MDB, legenda de oposição ao regime ora instaurado. Não se candidatando 
à reeleição no pleito de 1966, deixou a Câmara dos Deputados em janeiro 
do ano seguinte, ao final da legislatura. Retirou-se da vida pública e passou 
a atuar no ramo agropecuário ao norte do Paraná até 1986. Com o fim do 
bipartidarismo, fundou em 1979 o PMDB no município de São José do 
Rio Pardo (SP) para onde se mudou em 1976, do PMDB. Ainda nessa 
mesma localidade, ajudou a fundar em 1988 o PSDB, partido político 
formado por dissidentes peemedebistas, exercendo a presidência do seu 
diretório municipal até o ano de 199522. 

Nascido em Mineiros do Tietê, município do interior paulista, 
José Santilli Sobrinho se diplomou pela Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade do Paraná e pela Escola Superior de 
Educação Física deste mesmo estado. Comerciante, industrial e pecuarista, 
ingressou no PDC em 1953, porém se transferiu para o PRP, legenda pela 
qual se elegeu deputado estadual no pleito de 1954. Na votação de 1958 
se reelegeu pelo PRT. 

Em 1962, Santilli Sobrinho foi eleito primeiro suplente de 
deputado estadual na legenda do PDC e com o apoio da ALEF – Aliança 
Eleitoral pela Família. No ano de 1965, filiou-se ao MDB, legenda em que 
se elegeu deputado federal em 1966, 1970, 1974 e 1978. Extinto o 
bipartidarismo, filiou-se ao PMDB. Candidato eleito à prefeitura de Assis 
pelo PMDB em novembro de 1982, deixou a Câmara ao final da 
legislatura, em janeiro de 1983. Empossado no Poder Executivo daquele 
município paulista, exerceu seu mandato até dezembro de 1988. Nesse 
mesmo ano, desfiliou-se do PMDB e se filiou ao PSDB. Eleito novamente 

 
22 Para mais informações, ver verbete intitulado Germinal Feijó, disponível no CPDOC/FGV. 
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prefeito de Assis, em 1992 pelo PSDB, ocupou o cargo entre janeiro de 
1993 e dezembro de 1996. Após encerrar este mandato, não disputou mais 
nenhum mandato eletivo23. 

Diante de todos os relatos apresentados, posso afirmar que os 
deputados elencados nesse estudo possuíam, sob a perspectiva 
bourdieusiana, condições sociais de possibilidade de acesso ao campo 
político que começava a se configurar no Estado de São Paulo a partir de 
1945. Conhecidos e reconhecidos no cenário político paulista – e 
brasileiro, em alguns casos – todos esses atores políticos descendiam de 
famílias abastadas que, por conseguinte, lhes possibilitaram acesso a uma 
formação em instituições educacionais conceituadas, inclusive de ensino 
superior. Outros, a exemplo do deputado Amaral Furlan provinham de 
famílias que possuíam um histórico na vida política, exercendo forte 
influência na política local, ou ainda iniciaram uma tradição familiar de 
participação na vida política, como no caso do deputado Aloysio Nunes 
Ferreira, pai do senhor Aluísio Nunes Ferreira Filho, atual senador da 
República pelo Estado de São Paulo. 

Bem parecida era a condição socioeconômica e intelectual dos 
governadores Adhemar de Barros, Lucas Nogueira Garcez, Jânio Quadros 
e Carvalho Pinto: 

Filho de fazendeiros ligados à oligarquia cafeeira, Adhemar Pereira 
de Barros nasceu em Piracicaba, no interior paulista. Pertencente a uma 
família de políticos, Adhemar de Barros formou-se médico pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Tendo sido diplomado, 
viajou em seguida para a Alemanha, onde cursou durante quatro anos a 
Universidade Popular de Berlim. Ao retornar ao Brasil, ingressou no PRP, 

 
23 Para mais informações, ver verbete intitulado José Santilli Sobrinho, disponível no CPDOC/FGV. 
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concorreu às eleições de outubro de 1934 para a Assembléia Constituinte 
do Estado de São Paulo. Eleito, participou em 1935 da elaboração da 
Constituição de São Paulo e permaneceu na Câmara Estadual durante a 
legislatura ordinária subsequente, até perder seu mandato com a 
implantação do Estado Novo. 

Nomeado Interventor Federal do Estado de São Paulo por Getúlio 
Vargas, Adhemar de Barros exerceu essa função entre abril de 1938 e junho 
de 1941, retornando à atividade política ostensiva durante a reorganização 
dos partidos com vistas às eleições convocadas por Vargas em 1945. 
Ingressou inicialmente na UDN, encontrando forte resistência a seu nome 
nesse partido. Ajudou a fundar o PSP e por essa legenda foi lançado 
candidato às eleições de 1947 para o governo paulista, pleito este em que 
saiu vitorioso.  

Governou o Estado de São Paulo de 1947 a 1951, cuja 
administração se caracterizou pela realização de grandes obras públicas, 
tanto na Capital quando nos municípios do interior, o que provocou um 
déficit considerável nas finanças oficiais, mas que permitiu a Adhemar de 
Barros poder contar com grande apoio dos paulistas para as eleições de 
1950 que se aproximavam, possibilitando que o PSP se tornasse a principal 
força da bancada de São Paulo na Câmara dos Deputados e a maior 
bancada partidária da ALESP, além de eleger Lucas Nogueira Garcez para 
o governo estadual, candidato de pequena projeção na política estadual, 
que não se subordinou às suas diretrizes políticas. 

Adhemar de Barros disputou às eleições para o governo paulista em 
1954, sendo derrotado por Jânio Quadros e, em 1955, concorreu à 
Presidência da República, sendo derrotado por Juscelino Kubitschek. Em 
1957 foi eleito prefeito de São Paulo. Em 1958, disputou às eleições para 
o governo estadual, tendo sido vencido por Carlos Alberto Alves de 
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Carvalho Pinto, candidato seu ferrenho opositor, Jânio Quadros, que o 
derrotou novamente nas eleições presidenciais de 1960. 

Retornando em 1962 ao governo estadual paulista após derrotar 
Jânio Quadros, Adhemar de Barros exerceu suas funções no Poder 
Executivo paulista até o dia 5 de junho de 1966, data em que o então 
Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, cassou seu 
mandato e suspendeu seus direitos políticos. Adhemar de Barros deixou o 
país em 7 de junho daquele mesmo ano, vindo a falecer em Paris no dia 
12 de março de 1969. Era casado com Leonor Mendes de Barros, com 
quem teve dois filhos: Antônio Mendes de Barros, deputado federal entre 
1963 e 1967, e Ademar de Barros Filho, deputado federal de 1967 a 1983. 
Seu sobrinho Reinaldo Emídio de Barros foi prefeito de São Paulo de 1979 
a 198224. 

Paulistano, Lucas Nogueira Garcez nasceu em 1913. Após ter 
cursado o curso primário no Grupo Escolar São Joaquim, e o curso 
secundário no Ginásio São Bento e no Ginásio do Estado, todos na capital 
paulista, cursou engenharia civil Escola Politécnica da USP, graduando-se 
em 1936. Doutorou-se em 1946 pela Escola Politécnica da USP em 
ciências físicas e matemáticas, tornando-se professor catedrático desta até 
1966, além de também lecionar na Faculdade de Higiene e Saúde Pública 
da USP entre os anos de 1947 e 1949. 

Lucas Garcez acumulava os cargos de professor e vice-diretor da 
Escola Politécnica da USP, de membro do conselho administrativo do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas da mesma universidade e de diretor do 
Instituto de Engenharia de São Paulo quando, ainda em 1949, foi 
nomeado secretário de Viação e Obras Públicas do governo Adhemar de 

 
24 Para mais informações, ver verbete intitulado Ademar Pereira de Barros, disponível no CPDOC/FGV. 
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Barros (1947-1951), cargo que conservou até se candidatar ao governo 
paulista nas eleições de outubro de 1950. Indicado por Adhemar de Barros, 
Lucas Nogueira Garcez venceu o pleito de 1950, tornando-se chefe do 
Poder Executivo estadual paulista entre 31 de janeiro de 1951 e 31 de 
janeiro de 1954. 

Vale destacar que durante todo o seu mandato, Lucas Nogueira 
Garcez entrou em crescentes atritos com Adhemar de Barros, o que o levou 
a um gradual afastamento do líder do PSP, e a sua desfiliação desse partido 
em 1954. Em 31 de janeiro de 1955, Lucas Garcez transmitiu o governo 
do Estado de São Paulo a Jânio Quadros, afastando-se da vida política para 
reassumir suas atividades de engenheiro e professor. Retornou às atividades 
políticas no início de 1970, em meio a uma crise na seção paulista do 
partido governista, a Aliança Renovadora Nacional (Arena), vindo a 
assumir a sua presidência no Estado de São Paulo com o objetivo de 
promover a conciliação dentro do partido e presidir a campanha eleitoral 
arenista para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para a ALESP nas 
eleições de 1970. Após a campanha eleitoral, Lucas Garcez renunciou à 
presidência estadual da Arena e retornou às suas atividades como 
engenheiro e homem de empresa25.  

Filho de médico e ex-deputado estadual, Jânio da Silva 
Quadros nasceu em Campo Grande (MS). Ainda criança, mudou-se junto 
com sua família para Curitiba, onde fez o curso primário e parte do 
secundário no Ginásio Paranaense, e mais tarde para São Paulo, onde 
concluiu o ensino secundário no Colégio Arquidiocesano. Advogado 
formado pela Faculdade de Direito da USP, exerceu sua profissão 
concomitantemente com a função de professor.  

 
25 Para mais informações, ver verbete intitulado Lucas Nogueira Garcez, disponível no CPDOC/FGV. 
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Tendo concorrido pelo PDC às eleições de 1947 para vereador do 
município de São Paulo, Jânio Quadros foi eleito suplente. Porém, com a 
suspensão do registro do PCB, e a posterior cassação dos mandatos de seus 
parlamentares, Jânio foi um dos suplentes chamados a preencher os lugares 
vagos em 1948. Seu trabalho como vereador foi muito decisivo para 
projetá-lo na vida política paulista, como defensor rigoroso da moralização 
administrativa e severo crítico do governo de Adhemar de Barros, então 
líder nacional do PSP. Em 1950, foi eleito deputado estadual pelo PDC e, 
em 1953 se elegeu prefeito de São Paulo pelo mesmo partido político, 
cargo esse que exerceu até 1954 quando se afastou para concorrer ao 
governo estadual pelo PTN em coligação com o PSB. Vitorioso na eleição 
estadual de 1954, Jânio Quadros governou o Estado de São Paulo de 
janeiro de 1955 a janeiro de 1959.  

 

A prioridade do novo governo centrou-se na recuperação financeira do 
Estado, para em seguida criar condições infra-estruturais – 
implementação de um plano rodoviários estadual e construção de 
usinas hidrelétricas – que possibilitassem promover o desenvolvimento 
econômico do Estado e acelerassem o processo de industrialização em 
São Paulo. Junto com essas propostas Jânio Quadros passou a 
empreender a moralização na administração pública, começando pelas 
áreas de Segurança Pública. [...] 
Na sua proposta de governo, os municípios seriam valorizados e, para 
tanto, repassaria verbas necessárias para promover o seu 
desenvolvimento, pois considerava que a salvação do Estado de São 
Paulo estaria na recuperação econômica do interior. (CHAIA, 1991, 
p. 116-117). 

 

Considerado moralista, impiedoso e vingativo, Jânio Quadros 
proporcionou inclusive perseguições e não repasses de verbas para as 
administrações sob comando do PSP, legenda chefiada pelo seu grande 
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rival. De igual maneira, o PSD não escapou ao estilo janista de governar, 
quando constatou a exoneração de todos os funcionários públicos ligados 
ao governo do seu antecessor, Lucas Nogueira Garcez. 

De acordo com Chaia,  
 

Os discursos de Jânio Quadros eram pautados por críticas à 
administração do governador Garcez, que culminavam na proposta de 
combate à corrupção na administração estadual e na defesa da 
moralização nos serviços públicos. Na realidade, Jânio não possuía um 
programa de governo definido, mas sim algumas idéias genéricas que 
orientavam seus discursos, marcados pela insistência do candidato em 
se mostrar como um político independente, agindo a partir de critérios 
pessoais [...]. (CHAIA, 1991, p. 111). 

 

Ao se aproximar do final do seu governo, Jânio Quadros ainda 
articulou a candidatura de Carvalho Pinto, lançado pelo PTN e o PSB e 
apoiado pela UDN, o PDC e o PR, sucedendo-lhe no governo estadual 
entre os anos de 1959 e 1963. Concomitantemente, Jânio Quadros foi 
eleito deputado federal pelo Estado do Paraná sob a legenda do PTB. 

Candidato à presidência da República, Jânio Quadros venceu as 
eleições de 3 de outubro de 1960 com cerca de 48% do total dos votos 
válidos (BRASIL, 1963). Após alguns meses de governo, renunciou ao 
mandato de presidente em 25 de agosto de 1961. 

Lançado pelo PTN e MTR (Movimento Trabalhista Renovador), 
Jânio Quadros foi derrotado por Adhemar de Barros nas eleições de 1962 
para o Poder Executivo paulista. Com seus direitos políticos cassados em 
10 de abril de 1964, Jânio Quadros passou então a dedicar-se a atividades 
privadas. No pleito de novembro de 1982, concorreu ao governo de São 
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Paulo na legenda do PTB, tendo sido derrotado por André Franco 
Montoro, candidato do PMDB. 

Afastado do cenário político, Jânio Quadros retornou em 1985 se 
candidatando à prefeitura de São Paulo pelo PTB, pleito em que derrotou 
o então senador Fernando Henrique Cardoso, candidato do PMDB. 
Durante todo o seu mandato à frente da municipalidade paulistana, Jânio 
Quadros se afastou temporariamente por diversas vezes. Concluiu sua 
gestão em dezembro de 1988, sendo sucedido por Luísa Erundina, 
candidata pelo Partidos dos Trabalhadores (PT). Por fim, em 1989, Jânio 
Quadros anunciou publicamente a impossibilidade de disputar qualquer 
cargo público devido aos graves problemas de saúde que prejudicavam seu 
desempenho26. 

Paulistano descendente de famílias27 tradicionalmente ligadas ao 
PRP, Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto28, depois de cursar o 
secundário no Ginásio do Estado de São Paulo, se formou em Direito pela 
Faculdade de Direito de São Paulo. No período seguinte, tornou-se 
advogado da prefeitura paulistana e titular da cadeira de ciências das 
finanças da Faculdade Paulista de Direito, posteriormente anexada à 
Universidade Católica de São Paulo (atualmente Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP). 

Em março de 1953, Carvalho Pinto foi nomeado para a Secretaria 
de Finanças do município de São Paulo, no início da gestão de Jânio 

 
26 Para mais informações, ver verbete intitulado Jânio da Silva Quadros, disponível no CPDOC/FGV. 
27 Refiro-me ao seu pai, Virgílio de Carvalho Pinto, eleito deputado estadual diversas vezes entre os anos 1913 
e 1930; ao seu avô materno, Virgílio Rodrigues Alves, juiz de paz, delegado de polícia, presidente da Câmara 
Municipal de Guaratinguetá (SP), senador estadual entre os anos de 1910 e 1919 e vice-presidente de São Paulo 
entre os anos de 1920 e 1924, durante o governo de Washington Luís; e seu tio-avô, Francisco de Paula Rodri-
gues Alves, presidente da República entre os anos de 1902 e 1906, e que fora eleito novamente em 1918, mas 
não tomou posse em decorrência do seu falecimento. 
28 Para mais informações, ver verbete intitulado Carvalho Pinto disponível no CPDOC/FGV. 
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Quadros. Ao assumir o governo estadual paulista em 1955, Jânio Quadros 
o nomeou secretário de Finanças, passando a desempenhar um importante 
papel na racionalização administrativa e no saneamento financeiro que o 
governo janista se propunha a executar. 

Indicado por Jânio Quadros, Carvalho Pinto disputou as eleições 
de outubro de 1958, da qual foi bem-sucedido, sob a coligação PTN-PSB. 
Governou o Estado de São Paulo entre 31 de janeiro de 1959 e 31 de 
janeiro de 1963. Após sobrepujar Jânio Quadros no pleito estadual de 
1962, Adhemar de Barros assumiu o governo paulista em fevereiro de 
1963, designando seu antecessor à condição de ministro do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Ainda nesse mesmo ano, Carvalho Pinto 
foi nomeado pelo então presidente da República, João Goulart, para o 
Ministério da Fazenda, cargo em que permaneceu até dezembro. 

Diante da implantação do bipartidarismo em 1966, Carvalho 
Pinto se filiou à Aliança Renovadora Nacional (Arena), em cuja legenda 
concorreu ao Senado pelo Estado de São Paulo na eleição daquele ano, 
saindo vitorioso, posto que ocupou nos oito anos seguintes. Em 1974 
tentou se reeleger, mas foi derrotado por Orestes Quércia, candidato do 
MDB. Derrotado, Carvalho Pinto decidiu se retirar da vida pública. 

Com efeito, o campo político no Estado de São Paulo no recorte 
histórico adotado nesse trabalho, foi constituído basicamente por 
membros que representam, em boa parte, uma elite financeira e intelectual 
que têm seus próprios interesses, porém são escolhidos pela população, 
sobretudo pelas camadas médias e populares, legítima outorgante dos seus 
mandatos. Nesse jogo, Bourdieu destaca que 
 

[...] as pessoas que jogam esse jogo que chamamos de política têm em 
si uma espécie de cumplicidade fundamental, prévia a seu desacordo. 
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Podemos mesmo dizer que, em decorrência de pertencerem ao campo, 
elas têm interesses em sua perpetuação, e esses interesses podem ser 
apresentados como a expressão dos interesses dos cidadãos que lhes 
deram a delegação para representá-los. 
[...] dizer que há um campo político é lembrar que as pessoas que aí se 
encontram podem dizer ou fazer coisas que são determinadas não pela 
relação direta com os eleitores, mas pela relação com os outros 
membros do campo. (BOURDIEU, 2011, p. 198) 

 

Logo, é válido inferir que a expansão dos ginásios públicos no 
Estado de São Paulo ocorrida de maneira acelerada, sem uma política 
educacional bem definida e pautada pela ausência de um diálogo 
permanente com o campo educacional, não representava apenas uma 
resposta à demanda das camadas médias e populares, mas também uma 
maneira de se perpetuarem no poder. 

Desse modo, a criação de ginásios oficiais no Estado de São Paulo 
assumia proporções cada vez maiores, conforme indicam o Gráfico 1 e a 
Tabela 9, que coligem todos os 474 ginásios criados (346 ginásios por 
projetos de lei apresentados por deputados estaduais, 62 ginásios por 
projetos de lei de autoria da Comissão de Educação e Cultura da ALESP e 
66 ginásios por proposição do Poder Executivo estadual), entre 14 de 
março de 1947 e 31 de janeiro de 1963: 
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Gráfico 1: Ginásios oficiais criados no Estado de São Paulo (14/03/1947 a 31/01/1963). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da ALESP (2015). 
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Tendo em vista que o crescimento dos ginásios não era um produto 
de uma política do Executivo ou do Legislativo, mas sim um produto de 
um jogo clientelista, o número de criações de ginásios aumentava 
totalmente de modo irregular, com picos nos anos de 1950 (último ano 
do governo de Adhemar de Barros), 1957 (penúltimo ano do governo de 
Jânio Quadros) e 1962 (último ano do governo de Carvalho Pinto), isto é, 
em épocas bem próximas das eleições, evidenciando assim o importante 
papel que a escola representava para a população em geral enquanto meio 
de acesso a melhores condições de vida. Sob o viés político, a escola 
compreendia um empreendimento com retorno significativo nas urnas. 

Inversamente, no primeiro ano de cada novo governo é possível 
constatar a ausência ou um número reduzidíssimo de ginásios criados: em 
1947, nenhum ginásio; em 1951, 03 ginásios; em 1955, 02 ginásios; e 03 
ginásios em 195929. Diante desse fato, cabe um questionamento: tal 
incidência se dava pela necessidade de se conhecer a situação (financeira) 
do Estado deixada pelo seu antecessor? Ou o governador recém-empossado 
teria entendido que seria mais interessante fazer investimentos em 
momento próximo ao encerramento do seu mandato? 

A criação de poucos ginásios no início de cada gestão se devia a um 
misto das duas vertentes apontadas, combinada com outros fatos que 
marcaram individualmente o começo de cada governo. Tal afirmação 
consiste no fato, por exemplo, do ex-governador Carvalho Pinto ter sido 
Secretário de Finanças na gestão anterior, ou seja, no governo de Jânio 
Quadros, o que me leva a entender que o primeiro, ao suceder este último, 

 
29 Todos os outros 10 ginásios foram criados no mês de janeiro de 1959, ou seja, na gestão de Jânio Quadros. 
Vale lembrar que, no período estudado, tanto as legislaturas quanto os mandatos do Poder Executivo eram 
iniciados e encerrados no dia 31 de janeiro a cada 04 anos. 
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detinha informações suficientes para manter o ritmo que vinha sendo 
empregado na expansão do ensino secundário, sem interrupções. 

Por que Carvalho Pinto criou 46 ginásios oficiais no ano de 1960 
que possivelmente poderiam ter sido criados em 1959? Muito 
provavelmente em função do apoio que este deu à candidatura de Jânio 
Quadros à Presidência da República no pleito que foi realizado no mês de 
outubro de 1960. Para isso, basta lembrar que dos 2.885.441 votos 
nominais dos paulistas - correspondentes a aproximadamente 25% dos 
votos nominais de todos o país –, 1.588.593 votos foram para Jânio 
Quadros, ou seja, 55% dos votos (BRASIL, 1963). 

Presumivelmente, não foi diferente a atuação de Adhemar de 
Barros que promulgou a criação de 59 ginásios no ano eleitoral de 1950, 
com o intuito de promover a eleição de seu sucessor ao comando do 
Executivo estadual, Lucas Nogueira Garcez, possuidor de pequena 
projeção no cenário político paulista.  

Por outro lado, apesar de terem sido apresentados 30 projetos de 
lei de criação de ginásios em 1947, mais precisamente a partir do dia 29 
de julho, nenhum ginásio foi criado naquele ano possivelmente em virtude 
do restabelecimento das atividades da ALESP. Nesse momento, ao que 
tudo indica, a ALESP estaria priorizando a definição do modus operandi de 
suas atividades legislativas e técnico-administrativas que seriam 
desempenhadas a partir de então, criando comissões parlamentares e 
cargos, elaborando seu regimento interno, etc. Nesse momento, destaco 
ainda que, das proposições apresentadas, apenas 0330 foram levadas a cabo. 

 
30 Refiro-me ao projeto de lei n. 107/1947 (lei n. 213, de 09 de dezembro de 1948. Dispõe sobre criação de um 
ginásio do Estado no bairro da Penha, município e comarca da Capital. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/re-
positorio/legislacao/lei/1948/lei-213-09.12.1948.html. Acesso feito em 13 out. 2016); projeto de lei n. 
202/1947 (lei n. 75, de 23 de fevereiro de 1948. Dispõe sobre criação de ginásios, colégios e escolas normais no 
interior do Estado. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1948/lei-75-
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Ademais, Lucas Nogueira Garcez, desde o início da sua gestão, 
indicava um rompimento ao estilo ademarista de governar por meio da 
realização de grandes obras. Nas palavras de Sposito (2002, p. 108): 
 

O quadriênio seguinte, tendo como Chefe do Executivo Lucas 
Nogueira Garcez, não significou continuidade na política ademarista 
apesar de este político ter sido eleito sob a legenda do PSP. [...] 
Gradativamente, sua conduta política se afasta das orientações do PSP, 
particularmente de Adhemar, responsabilizando-o pela penúria em que 
encontrou os cofres estaduais. 

 

Logo, as medidas restritivas à expansão da rede de ginásios oficiais 
perduraram praticamente por todo o governo de Garcez, porém em menor 
grau na capital, em detrimento dos demais municípios paulistas. Em 1955, 
ao assumir o governo, Jânio Quadros priorizou inicialmente a resolução 
dos problemas do ensino primário: 

 
Em 1955, o novo governo, tendo à frente Jânio Quadros, não 
encontrou clima diferente diante dos problemas criados pela 
disseminação dos ginásios em São Paulo. Seu primeiro Secretário da 
Educação, a professora Carolina Ribeiro, confirmava a orientação 
básica da administração anterior. 
 
Durante os nove meses em que esteve na Secretaria, sua ação deu 
prioridade à resolução dos problemas do ensino primário na Capital, 
pouco fazendo pela escola secundária. (SPOSITO, 2002, p. 110). 

 

Porém, dentre as soluções rápidas para atender às pressões 
populares, Jânio Quadros recorreu à instalação de seções dos ginásios 

 
23.02.1948.html. Acesso feito em 13 out. 2016); e projeto de lei n. 241/1947 (lei n. 96, de 27 de fevereiro de 
1948. Dispõe sobre criação de um Ginásio Estadual em Palmital. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/reposi-
torio/legislacao/lei/1948/lei-96-27.02.1948.html. Acesso feito em 13 out. 2016). 
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oficiais existentes, que entrariam em atividade no período noturno, em 
prédios de grupos escolares da Capital. Tal manobra não precisava de 
análise e/ou aprovação por parte da ALESP, cabendo apenas à Secretaria 
da Educação indicar quais bairros seriam atendidos.  

Por certo, tal medida, somada aos ginásios oficiais criados nesse 
período, triplicou a oferta do ensino ginasial no município de São Paulo 
(vide tabela a seguir), porém, há que se destacar a precariedade das 
condições pelas quais se deu tal expansão: 

 

Em fins de 1958, o perfil da instrução secundária na cidade de São 
Paulo estava significativamente alterado. A instalação de numerosos 
ginásios nos bairros periféricos aprofundava as dificuldades de 
manutenção da rede de ensino público; todavia, as modificações 
observadas eram irreversíveis. As condições precárias dos 
estabelecimentos em atividade exclusivamente noturna nos prédios de 
grupos escolares exigiam uma intervenção mais decisiva do Poder 
Público. Não era mais possível o desconhecimento da situação criada 
pelos interesses políticos de Jânio Quadros e seus compromissos com 
as classes populares da periferia da cidade. (SPOSITO, 2002, p. 240). 
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Quanto ao legislativo, podemos notar a partir do levantamento 
realizado acerca dos parlamentares que passaram pela ALESP31, a existência 
de uma prática recorrente em todo o período estudado, tanto no Poder 
Executivo quanto no Poder Legislativo, e que perdura até os dias de hoje: 
a mudança de filiação partidária, que por sua vez pode ser vista como uma 
das variáveis responsáveis pela redução, manutenção ou redução do 
tamanho da representação partidária no plenário. 

Nas palavras de Bourdieu, 
 

À medida que o campo político avança na história e que, notadamente 
com o desenvolvimento dos partidos, se institucionalizam os papéis, as 
tarefas políticas, a divisão do trabalho político, aparece um fenômeno 
muito importante: o capital político de uma agente político dependerá 
primeiramente do peso político de seu partido e do peso que a pessoa 
considerada tem dentro de seu partido. (BOURDIEU, 2011, p. 204). 

 

Não resta dúvida que as mudanças de partido político ocorriam, a 
princípio em virtude da necessidade do deputado em migrar para partidos 
políticos que detinham de maior prestígio da população e/ou àqueles que 
estavam no poder, com o intuito desse sobreviver politicamente, bem 
como indicam as Tabelas 8 e 11, elaboradas a partir da amostragem que 
utilizei nessa pesquisa.  

Complementarmente, parece-me que é num interregno eleitoral 
em que se acomodam as forças políticas e, do mesmo modo, elas se 
rearranjam com vistas às novas eleições, momento em que a legenda se 
sobrepõe, capitalizando para si o valor desse agente político como sendo 
dele (do partido) e, de acordo com os dividendos que ele traz para o 
partido, este o exclui, o mantém ou o promove. Por esse viés, 

 
31 Vide Diniz (2017, p. 215-228). 
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[...] o partido é uma espécie de banco de capital político, e o secretário 
geral de um partido é uma espécie de banqueiro [...] que controla o 
acesso ao capital político, burocratizado, burocrático, garantido e 
autenticado burocraticamente pela burocracia de um partido. 
À medida que o campo político se burocratiza, o ingresso à instituição 
supõe direitos de acesso, e hoje esses direitos são com cada vez maior 
frequência outorgados pelos partidos [...]. Os mais tenazes 
conservadores de um partido são os que mais dependem dele. [...] São 
pessoas que oferecem todas as garantias, dado que têm toda a sua 
legitimidade, todo o seu poder, da investidura do partido. Não são 
mais nada se o partido lhes retira a investidura, daí os dramas da 
exclusão. (BOURDIEU, 2011, p. 204-205). 

 

Contudo, há de se observar que no caso brasileiro,  
 

[...] a legislação encorajava a vida partidária, mas, ao mesmo tempo, 
incentivava o desenvolvimento de fortes lideranças individuais, criando 
um espaço propício ao confronto entre partidos e líderes, que 
acarretaria o enfraquecimento dos primeiros diante das grandes 
lideranças. (LIMA JÚNIOR, 1983, p. 40). 

 

Diante disso, à realidade paulista, é admissível inferir que durante 
os seus mandatos, no que concerne ao encaminhamento de projetos de lei 
de criação de ginásios oficiais, os deputados estaduais (e até mesmo os 
governadores) estavam mais associados a acordos com lideranças políticas 
locais dos seus redutos eleitorais e, em menor grau com a plataforma 
partidária, uma vez que não havia uma política educacional bem definida, 
mas sim um jogo político de interesses. Em outras palavras, ainda que o 
partido político pudesse ser visto como um reservatório de capital político, 
os deputados eram relativamente livres para negociar com as forças locais, 
independentemente dos ditames do partido, especialmente no intervalo 
entre as eleições. 
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A partir dos dados apresentados, apurei que os partidos políticos 
com pouca representatividade na ALESP como, por exemplo, o PL, o PRT 
e o PR, sequer figuram entre os partidos selecionados na referida 
amostragem, ao contrário do PTN, PSP, PDC que permanecem bem 
representados entre os anos de 1947 e 1963. Além desses, destaco a 
situação do PSD que, possuindo a maior bancada da ALESP – 26 
deputados eleitos – na primeira legislatura pós-ditadura Vargas, perdeu 
espaço significativo nesse campo e chegou ao final do período analisado 
com uma bancada composta por apenas por 7 parlamentares.  

Nesse tocante, chamo à atenção a trajetória do deputado 
Scalamandré Sobrinho pois, eleito pelo PTB para sua primeira legislatura 
(31 de janeiro de 1955 a 31 de janeiro de 1959), teve êxito na criação de 
apenas 02 ginásios; entretanto, ao se filiar ao PTN, conseguiu atingir a 
marca extraordinária de 21 ginásios criados por proposição de sua autoria 
nas duas legislaturas seguintes. Teria esse deputado o mesmo êxito caso 
tivesse permanecido no PTB? Creio que não, pois, conforme já mencionei, 
a participação do PTB no legislativo estadual paulista vinha sendo reduzida 
consideravelmente. 

Mais do que isso, o que se percebe é a configuração de uma relação 
de forças entre deputados, partidos políticos e Poder Executivo, que se 
intensifica à medida que novas eleições se aproximam, visto que para 
conseguir se manter no poder era preciso responder minimamente às 
expectativas da população por meio dos investimentos infraestruturais que 
continuadamente eram reivindicados. 

Logo, responder minimamente às expectativas da população pode 
ser atribuído, no que diz respeito especialmente à expansão do ensino 
secundário, por exemplo, ao fato de que todas as regiões fiscais 
(administrativas) do Estado de São Paulo foram contempladas com 
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ginásios públicos, conforme aponta a Tabela 12, com preponderância na 
região que se encontra o município da capital, representando 25,2% do 
número total de ginásios criados à época. Vale destacar que, inicialmente, 
haviam 12 regiões administrativas e, ao final do período analisado, esse 
número se elevou para 15 regiões, sendo Rio Claro, Marília e 
Fernandópolis as últimas regiões criadas, respectivamente, a partir do 
desmembramento de outras já existentes. 

Geopoliticamente dizendo, a criação de ginásios oficiais no Estado 
de São Paulo ocorreu de maneira proporcional ao tamanho de cada região 
fiscal, seja pelo número de municípios que compunham cada região como 
pela população residente que a compunha, especialmente nos anos 1950, 
1957 e 1962, em que se constata os maiores percentuais de criação de 
ginásios oficiais, respectivamente, 59, 108 e 59 estabelecimentos de ensino, 
nos quais todas as regiões administrativas foram contempladas com pelo 
menos 01 estabelecimento ginasial. 

Com efeito, é notório que os deputados estaduais dos principais 
partidos políticos atuaram na expansão da rede de ginásios oficiais em 
todas as regiões, senão em sua maioria, evidenciando uma concorrência 
pela preferência dos eleitores. As tabelas 8 e 12 revelam ainda que, do 
montante de escolas criadas no período analisado, 32,2%, 21,7% e 17,5% 
foram, respectivamente, através de projetos de lei propostos por deputados 
estaduais do PSP, PTN e PSD, ou seja, 71,4% do total da amostragem. 
Ademais, os eleitores demonstravam nesse período um maior interesse nas 
eleições legislativas estaduais do que as nas eleições legislativas federais, o 
que acirrava a disputa pelas cadeiras da ALESP. Tal fato se devia ao maior 
contato dos eleitores com os deputados estaduais se comparado aos 
deputados federais, “[...] inclusive porque os candidatos ao legislativo 
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estadual possuíam redutos eleitorais em áreas geograficamente menores do 
que os deputados federais [...]” (LIMA JÚNIOR, 1983, p. 56). 
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1.3 O “lugar” dos ginásios oficiais no jogo político dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Estado de São Paulo 

Como já mencionado na introdução deste trabalho, os 
governadores paulistas apresentavam no início de cada ano – geralmente 
no dia 14 de março – uma mensagem à Assembléia Legislativa que tinha 
por objetivo relatar as ações que o Poder Executivo estadual havia 
desenvolvido no ano anterior e, ao mesmo tempo, indicava quais ações que 
se pretendia desenvolver naquele ano. Para os deputados estaduais e 
lideranças locais, saber em quais áreas (educação, saúde, segurança, etc.) o 
governo estadual iria priorizar lhes possibilitavam direcionar suas 
reivindicações. 

Adhemar de Barros iniciou sua primeira mensagem à ALESP em 
14 de março de 1948 apresentando um panorama da grave situação 
econômica e financeira do Estado de São Paulo no início do seu governo: 
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O atual govêrno é o herdeiro forçado de larga soma de erros, que 
acumularam consequências gravíssimas. Explica-se que assim seja. A 
guerra, que desorganizou todo o arcabouço econômico do mundo, 
havia ferido profundamente o nosso Estado. A política da ditadura, de 
inflação sem limites, anemizara o meio circulante brasileiro e criara 
uma falsa impressão de prosperidade; e em virtude de tal otimismo, os 
que governaram São Paulo até pouco só cuidaram de criar novos cargos 
públicos e aumentar os vencimentos do funcionalismo, onerando 
pesadamente as rubricas orçamentárias da despesa. 
A par disso, a produção foi esquecida e desamparada, principalmente a 
do setor agrícola, e o problema dos transportes – básico entre nós – 
relegado ao mais completo esquecimento. (SÃO PAULO, 1948b, p. 
3). 

 

Cabe aqui lembrar que Adhemar de Barros desempenhou a função 
de Interventor Federal do Estado de São Paulo, nomeado por Getúlio 
Vargas, entre abril de 1938 e 1941. Logo, muito provavelmente, o déficit 
nas contas públicas paulistas destacado pelo então governador era resultado 
também ao período em que este esteve no comando da Interventoria 
Federal paulista, situação que perdurou durante todo o seu mandato (vide 
Tabela 13), oscilando entre 24,04% e 10,09% sobre a receita arrecadada, 
perfazendo assim uma média de 18,39% de déficit. 

Ademais, em 1947, as ações do governo estadual nas áreas de 
educação e saúde eram administradas pela Secretaria da Educação, da 
Saúde e Assistência Social, desmembrada no ano seguinte em duas pastas 
– Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde –, configuração que me 
possibilitou analisar mais detidamente os investimentos na área da 
educação, mais especificadamente do ensino secundário, objeto desse 
estudo. 
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Notas: 
*Dados não definitivamente contabilizados até as datas em que as Mensagens do Governador 
foram enviadas para apreciação da ALESP. 
**Média dos percentuais dos anos de 1947 a 1950. 

 
Gráfico 2: Despesas realizadas por Secretaria de Estado, pela Assembleia Legislativa, 

Tribunal de Contas e Poder Judiciário – Governo Adhemar de Barros 
 (14-03-1947 a 31-01-1951). 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das Mensagens dos Governadores apresentadas à ALESP 
entre os anos de 1948 e 1963 (2017). 
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Ainda que a educação ocupava um espaço privilegiado no rol de 
ações e intervenções do governo estadual e, portanto, no campo político 
que se desenhava, boa parte dos investimentos durante todo o período 
analisado eram destinados à Secretaria da Fazenda e à Secretaria da Viação 
e Obras Públicas. Na administração ademarista, conforme aponta o gráfico 
2, os recursos destinados à educação representavam 14,17% do total das 
despesas realizadas pelo governo, acompanhados de 9,08% com segurança 
e 7,17% com saúde. De igual maneira, as despesas das Secretarias da 
Fazenda e da Viação e Obras Públicas, representavam juntas 52,18% do 
montante. 

A Secretaria da Fazenda, responsável por realizar a arrecadação das 
receitas (impostos, taxas, contribuições, etc.) e pagamento de despesas, 
tinha (e continua tendo) a função de realizar a gestão financeira e o 
controle da execução orçamentária da administração estadual, cabendo-lhe 
a prerrogativa de decidir e providenciar sobre tudo quanto diz respeito às 
finanças públicas, além de administrar o patrimônio estadual (SÃO 
PAULO, 1939). 

A Secretaria da Viação e Obras Públicas, nesse período, executava 
os planos do governo paulista em torno da ampliação, melhoria e 
conservação de rodovias, ferrovias, construção de usinas hidrelétricas, 
portos, aeroportos, rede de água e esgoto, etc., ou seja, obras 
infraestruturais para atender o recente início do processo de 
industrialização e urbanização pelo qual passava o Estado de São Paulo.  

Entretanto, essa pasta era responsável pela execução de 
construções, reparos, reformas e melhoramentos de prédios escolares, 
cadeias, fóruns, delegacias, hospitais, postos de saúde, edifícios para fins 
administrativos, etc. Logo, os recursos da Secretaria da Viação e Obras 
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Públicas também eram aplicados na área da educação, ressaltando assim o 
seu valor simbólico ora atribuído pela sociedade. 

No que tange à rede de escolas estaduais, administrada pela 
Secretaria de Educação, Adhemar de Barros expõe em mensagem 
apresentada em março de 1948, a preocupação do Poder Executivo no que 
concerne à necessidade da expansão e melhor distribuição dos 
estabelecimentos públicos, sobretudo os de ensino secundário: 

 

[...] A preocupação primacial do govêrno foi a maior difusão e a melhor 
distribuição dos estabelecimentos, dando possibilidade de matrículas a 
todos os candidatos.  

Foram, assim, tomadas providências técnicas e administrativas para: 
[...] 
- instalação, para imediato funcionamento, de treze ginásios estaduais, 
nas seguintes cidades: Santo André, São Roque, Viradouro, Caconde, 
Igarapava, Birigui, Batatais, Monte Alto, Bragança Paulista, 
Descalvado, Ibitinga, Iguape e São Simão; [...]. (SÃO PAULO, 1948b, 
p. 79-80). 

 

Nesse contexto, cabe ressaltar que o governador atribuiu para si a 
instalação de ginásios que foram criados por decretos-lei promulgados pelo 
último Interventor Federal do Estado de São Paulo, José Carlos de Macedo 
Soares, conforme apontado por Diniz (2012), cuja contrapartida imposta 
aos municípios de Iguape, Caconde, Monte Alto, Santo André, Birigui, 
Bragança Paulista e Descalvado foi a doação, de cada uma destas 
localidades ao Estado, de terreno de 10.000 m2 (dez mil metros 
quadrados). Teria o governo conseguido construir prédios escolares em 
todos esses municípios, mobiliá-los, contratar professores e funcionários 
dentro de 01 (um) ano? Muito provavelmente que não, seja em função do 
curto intervalo de tempo, seja em função do volume de recursos 
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financeiros que seriam empregados e dos trâmites no âmbito da 
administração pública estadual que, certamente, não possibilitariam o 
imediato funcionamento conforme destacado por Adhemar de Barros. 

De igual maneira, não há nas mensagens seguintes de Adhemar de 
Barros apresentadas anualmente à ALESP, a menção da adoção de um 
programa e/ou de uma política pública de expansão da rede de ginásios 
oficiais e/ou de outros estabelecimentos escolares, apontando de maneira 
planejada em que proporção essa expansão aconteceria, quais critérios 
seriam adotados para determinar a ordem de atendimento dos municípios, 
entre outros aspectos. 

Com efeito, é notória a expansão dos ginásios públicos ocorrida 
sob a administração ademarista – assim como ocorreu nas 03 (três) 
administrações seguintes –, porém não houve um planejamento bem 
definido de como tal crescimento se daria, o que reforça a nossa tese de 
que a expansão da rede ginasial obedeceu tão somente a critérios e 
interesses políticos, sobretudo do Poder Executivo, como continuarei a 
discutir adiante. 

Herdando um déficit de Cr$ 1.635.139.995,70 nas contas 
públicas do Estado de São Paulo e uma dívida flutuante32 de Cr$ 
14.682.771.409,20, em sua primeira mensagem ao Poder Legislativo 
estadual, Lucas Nogueira Garcez optou por enaltecer o trabalho do último 
exercício administrativo do seu antecessor e principal cabo eleitoral, através 
de um balanço detalhado, ou seja, uma prestação de contas. Para isso, 
Garcez elencou já na primeira sessão do referido documento as obras 
públicas que foram realizadas em 1950, indicando pormenorizadamente 

 
32 A dívida flutuante compreende, de acordo com o Artigo 92 da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964: a) os 
restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; b) os serviços da dívida a pagar; c) os depósitos; e d) os débitos 
de tesouraria (BRASIL, 1964b). 
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os municípios beneficiados. Entre as obras listadas, destacou-se um 
número considerável de construções, reformas e ampliações de escolas, em 
sua maioria, de grupos escolares. 

Não obstante, no final dessa mesma mensagem, Lucas Nogueira 
Garcez manifestou sua intenção de elaborar um plano de governo que seria 
executado durante sua gestão: 
 

[...] determinei aos Secretários de Estado a elaboração dos planos de 
trabalho de seus setores. Êsses planos parciais servirão de base para o 
estabelecimento do plano geral do Govêrno, a ser executado durante 
os quatro anos em que estarei à frente da Administração do Estado. As 
razões que me levaram a determinar tal planejamento decorrem, em 
primeiro lugar, do desejo de considerar os problemas administrativos 
na sua totalidade, projetando-os num quadro orgânico, de forma a 
permitir uma ação múltipla do Govêrno em todos os campos 
abrangidos pela sua atividade, e em segundo, da necessidade de se 
estabelecer uma hierarquia de providências capaz de tornar sempre viva 
e oportuna a atuação do Govêrno. (SÃO PAULO, 1951c, p. 133). 

  

Apresentado ainda nessa mensagem sob o título de Plano 
Quadrienal, Lucas Nogueira Garcez revela sua intenção quanto à criação 
de ginásios oficiais: 
 

Quanto à criação de novos Ginásios, é pensamento do Govêrno 
subordinar êsse problema a estudos preliminares, baseados no exame 
das necessidades reais das várias regiões do Estado, de maneira a se 
estabelecer uma correlação viva entre a ação do Estado nesse setor e as 
exigências locais. (SÃO PAULO, 1951c, p. 150). 

 

Submetido à apreciação da ALESP sob a forma de Projeto de Lei 
(Projeto de Lei n. 754, de 1951 – Mensagem n. 203 do Governador), o 
Plano Quadrienal de Administração previa a aplicação de Cr$ 
5.755.100.000,00, dentro do limite de Cr$ 2.000.000.000,00 anuais até 
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o exercício de 1954, na execução de ações dos mais diversos setores de 
atuação do Poder Público estadual. Para Lucas Nogueira Garcez, 
 

Tratando-se, como se podera verificar pela exposição do Plano 
Quadrienal, de empreendimentos reprodutivos, em maioria, ou de 
serviços de absoluta necessidade e urgência e compreendendo o 
referido Plano, um programa de grande envergadura o total indicado, 
como expressão dos recursos extraordinários indispensáveis pode ser 
considerado não exagerado principalmente se se atentar para a 
circunstância de que os benefícios decorrentes de sua aplicação não 
serão colhidos apenas nestes quatro anos, projetando-se ao invés para 
o futuro, num largo período de tempo. Deve-se contar por outro lado, 
com a jamais desmentida vitalidade do desenvolvimento da economia 
paulista, capaz de produzir sempre maiores receitas – o que permite 
encarar com otimismo a realização de despesa de vulto sem dúvida 
apreciável. (SÃO PAULO, 1951g, p. 39). 

 

Na área educacional, o Plano Quadrienal de Administração trouxe 
em linhas gerais uma previsão do que o Poder Executivo pretendia atingir 
em âmbito estadual, limitando-se a informar que seriam construídas 4.000 
unidades escolares no quadriênio 1951-1954 a razão de 1.000 unidades 
por ano. Desse montante, 100 prédios seriam destinados a abrigar o ensino 
secundário e normal, sem especificar quais municípios seriam atendidos. 
Bem diferente foi o detalhamento e a importância dada ao ensino 
profissional ao informar quais cidades seriam contempladas com escolas 
técnicas, bem como quais melhorias seriam realizadas nos estabelecimentos 
profissionalizantes já existentes: 
 

Dentro do presente quadriênio pretende, ainda, o Govêrno, no setor 
profissional, o seguinte: 

a) – Reequipar com o indispensável material didático as escolas 
profissionais que funcionam há muitos anos e que exigem a sua pronta 
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renovação e atualização, (máquinas, ferramentas, laboratórios, 
utensílios didáticos) e que são em número de 14; 

b) – Instalação nas escolas existentes de novos cursos, já criados por lei, 
de química industrial, edificações, alfaiataria, alvenaria e revestimentos, 
tipografia e encadernação, fiação e tecelagem, chapéus, flores e ornatos, 
mecânica de automóveis, relojoaria, pintura, corte e costura, 
serralheria, artes de couro, aparelhos elétricos e telecomunicação, 
fundições, marcenaria, máquinas e instalações elétricas; 

c) – Instalações de Escolas Industriais de Limeira, Baurú, Santo André, 
Taubaté e outras, já criadas por lei, na base de duas por ano; 

[...] 

Quanto ao Ensino Profissional, as seguintes medidas devem ser 
aplicadas, para que todos os seus estabelecimentos tenham instalações 
adequadas: 

Ano de 1951: 

Dar prosseguimentos às obras, já iniciadas e há anos paralizadas, de 
construção de edifícios para a Escola Técnica “Getúlio Vargas”, da 
Capital; Escola Industrial “Escolástica Rosa”, de Santos; Escolas 
Industriais: de Piracicaba, Casa Branca e Limeira. 

Ano de 1952: 

Ampliação dos prédios das Escolas Industriais: “Caetano de Campos”, 
da Capital; de Rio Claro, Jaú, Lins, Botucatú, Sorocaba e Seminário 
de Educandas, da Capital. 

Construção de edifícios para as escolas industriais de Tatuí, Araraquara 
e Jaboticabal, em funcionamento; e Baurú, Taubaté e São João da Boa 
Vista, a funcionar. 

Ano de 1953: 

Reformas e reparos dos prédios das Escolas Industriais de Campinas, 
Ribeirão Preto e São Carlos. 
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Ampliação de áreas das Escolas Profissionais Agrícolas de São Manoel, 
Jacareí e Pinhal. 

Ano de 1954: 
Instalação e ampliação dos Internatos Escolares Industriais “Carlos de 
Campos”, da Capital; de Botucatú, Casa Branca, Campinas, Amparo 
e São Carlos. Ampliação da Escola Técnica “Getúlio Vargas”, da 
Capital e Escolas Industriais de Lins e Sorocaba. (SÃO PAULO, 
1951g, p. 52, grifos do autor). 

 

Ademais, cabe ainda ressaltar que o Plano Quadrienal mencionava 
sucintamente a preocupação do governo em distribuir melhor as escolas 
pelo território paulista, porém sem explicar como faria para equacionar tal 
problema: 

 

A defeituosa distribuição das unidades escolares faz-se patente, tanto 
na Capital como no interior. Na Capital, tendo em vista a rarefação da 
população do centro e o aumento crescente da população da periferia. 
No Interior o mesmo fenômeno se reproduz. Há zonas do Estado, 
como a chamada zona velha, há muitos professores adidos, enquanto 
em outras localidades, principalmente nas zonas chamadas de 
penetração, há falta de escolas. Pretende o Govêrno dar solução a êsse 
problema. (SÃO PAULO, 1951g, p. 51) 

 

Discrepantemente do que propunha o Plano Quadrienal, é 
possível constatar que a expansão dos ginásios públicos no governo Garcez 
se manteve de maneira desordenada, sem critérios educacionais, tanto no 
interior quanto na Capital: 
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Figura 3: Municípios paulistas atendidos com ginásios públicos até 31/01/1955. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Nos municípios paulistas, o mapa acima indica que a expansão dos 
ginásios públicos na administração Lucas Nogueira Garcez priorizou 
regiões do Estado cujas localidades tinham sido contempladas durante a 
ditadura Vargas e no governo de Adhemar de Barros, ao invés de favorecer 
a região oeste do estado, como fez seu antecessor. Não bastasse isso, vários 
ginásios criados nesse período foram instalados em municípios de pequeno 
porte (e que continuam assim até os dias atuais) como, por exemplo, 
Bocaina, Boa Esperança de Sul e Ribeirão Bonito, localidades próximas 
entre si e vizinhas das cidades de Araraquara, Jaú e São Carlos, 
respectivamente. 

Outro aspecto que deve nos chamar atenção é a ausência de 
ginásios criados até 1955 nos municípios da região de Itapetininga, 
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distante 186 kms da Capital, que começaram a ser atendidos somente a 
partir do governo de Jânio Quadros. 

Quanto ao município de São Paulo, a figura a seguir nos aponta 
que os ginásios criados por Lucas Nogueira Garcez foram instalados em 
sua grande maioria nos distritos mais próximos da sua região central. 

 

Figura 4: Distritos do município de São Paulo atendidos com ginásios públicos até 31/01/1963. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Em suas três mensagens seguintes apresentadas à ALESP, constatei 
que a ênfase dada na área educacional no governo Garcez se voltou, 
principalmente, para a expansão do ensino primário e do ensino 
profissionalizante. Quanto ao ensino secundário, verifiquei que a falta de 
um planejamento sistemático, no sentido de informar os deputados quais 
municípios seriam atendidos e/ou eventuais critérios que seriam adotados 
para a instalação de ginásios, se manteve limitado à apresentação do 
número de prédios construídos, ampliados e/ou reformados, conforme 
dados coligidos na tabela a seguir: 

 

 
Notas: 
*Obras que vieram de exercícios anteriores que estavam em andamento ou que estavam paralisadas e foram 
reiniciadas. 
**Em sua maioria, escolas profissionais. 
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Diante dos dados da Tabela 14, reagrupados na Tabela 15, é 
possível inferir que o número de obras executadas ficou muito aquém 
(20,85%) do que se havia previsto no Plano Quadrienal de Administração 
(4.000 unidades escolares no quadriênio 1951-1954 a razão de 1.000 
unidades por ano, onde, desse montante, 100 prédios seriam destinados a 
abrigar o ensino secundário e normal, conforme já mencionado): 

 

 
 

Gráfico 3: Despesas realizadas por Secretaria de Estado, pela Assembleia Legislativa, Tribunal de 
Contas e Poder Judiciário – Governo Lucas Nogueira Garcez (31-01-1951 a 31-01-1955). 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das Mensagens dos Governadores apresentadas à ALESP 
entre os anos de 1948 e 1963 (2017). 
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Conforme dados apresentados no gráfico 3 e comparados com o 
gráfco 2, no governo Garcez, apesar dos investimentos na área da educação 
(13,82% do total das despesas) terem sido maiores do que os gastos com 
saúde (8,14%) e segurança pública (7,14%), os gastos com educação e 
segurança foram menores se comparados à gestão ademarista 
(respectivamente 14,17% e 9,08%). Dessas três secretarias, apenas a da 
saúde obteve um percentual maior de recursos (8,14%) quando 
comparado com o governo de Adhemar de Barros (7,17%). Na mesma 
linha, os investimentos na Fazenda e na Viação e Obras Públicas atingiram 
no governo de Lucas Nogueira Garcez o patamar de 56,8% do total das 
despesas (contra 52,18% do governo de Adhemar de Barros). 

Nesse cenário, além de não concluir as metas do Plano Quadrienal 
de Administração para o setor educacional, Lucas Nogueira Garcez 
encerrou seu mandato deixando para o seu sucessor, Jânio Quadros, um 
déficit de Cr$ 4.572.271.938,50, e uma dívida flutuante de Cr$ 
26.975.473.955,90 (aproximadamente 84% maior do que a dívida 
flutuante deixada por seu antecessor), conforme indicado na tabela a 
seguir: 
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Notas: 
*Dados não definitivamente contabilizados até as datas em que as Mensagens do Governador foram 
enviadas para apreciação da ALESP. 
**Média dos percentuais dos anos de 1951 a 1954. 

 

Ao assumir o comando do Poder Executivo estadual, o governador 
Jânio Quadros, já em sua primeira mensagem apresentada à Assembléia 
Legislativa, expõe a situação de penúria dos cofres públicos paulistas, 
deixada por seus antecessores: 

 

Daí o relêvo que confiro nessa mensagem ao exame ponderado e 
minucioso da situação financeira do Estado. A gravidade com que esta 
se apresenta, exige, mais do que em qualquer outro setor do Govêrno, 
a adoção de medidas que, pela sua urgência e rigor, se revestem do 
caráter de salvação pública. 

Falando sôbre o assunto nesta mensagem, como já o tenho feito 
alhures, com a franqueza que me impõe a consciência das minhas 
atribuições, resta-me a certeza de contar, para o desempenho desta 
superior tarefa, com a mais elevada compreensão dos nobres Senhores 
Deputados, postas de lado as divergências partidárias, que perdem 
sentido em face da significação e magnitude da obra comum a realizar. 

Mas, a relevância das providências tendentes ao equilíbrio financeiro, 
a que se vê o Govêrno compelido a dar prioridade, por seu turno 
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desaconselham, ou mesmo impedem, a programação de obras e 
serviços novos para o corrente exercício, uma vez que a realização destes 
supõe a disponibilidade de recursos financeiros, notoriamente 
inexistentes. 

Convirão, portanto, os Senhores Deputados em que, nesta emergência, 
a apresentação de um plano de obras concretas, que importem em 
sobrecarregar mais a despesa pública, seria atitude sincera ou leviana. 

O que mais se pode exigir do atual Govêrno, no corrente exercício – 
indo ao encontro, aliás, de seus propósitos – é mantida a mais rigorosa 
poupança nos gastos do Estado, garantir a continuidade e regularidade 
dos serviços públicos e a prossecução das obras inadiáveis. 

Assim agindo, acredita merecer o Govêrno a mais ampla compreensão, 
dentro e fora desta Casa, pois os esforços para atenuar os males que 
atualmente nos afligem é que irão propiciar largas possibilidades de 
realização de obras e trabalhos futuros, num ritmo e numa 
magnificência característicos da vida e do progresso de São Paulo. 

[...] 
Encarada a questão com o necessário senso de realidade, não me seria 
lícito negar a gravidade da situação financeira, ainda que convencido 
de que se trata de fenômeno episódico que uma política de austeridade 
administrativa e o reconhecido poder de recuperação do Estado hão de 
superar. Na verdade, tal estado de coisas coloca a Administração na 
contingência de atender com dificuldade até mesmo ao pagamento das 
despesas de urgência mais imediata. (SÃO PAULO, 1955b, p. 4-6). 

 

De fato, a administração janista conseguiu recuperar as finanças do 
Estado de São Paulo (vide tabela 17), executada por seu secretário 
Carvalho Pinto, que realizou uma reforma administrativa do Estado, 
marcada por contenção de despesas, cortes sucessivos de verbas, demissão 
de mais de 10 mil funcionários e implantação de medidas que visavam 
fiscalizar o trabalho dos demais servidores públicos, sobretudo no que 
tange ao cumprimento das 8 horas de trabalho diárias. Além disso, tal 
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reforma ainda previu a instituição de um esquema de centralização pela 
Secretaria de Finanças das contas das autarquias e sociedades em que o 
governo estadual era acionista, bem como a priorização da arrecadação de 
impostos e o combate da sonegação fiscal. 

 

 
Notas: 
*Dados não definitivamente contabilizados até as datas em que as Mensagens do Governador 
foram enviadas para apreciação da ALESP. 
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As receitas no governo Jânio Quadros aumentaram 
significativamente: 7 vezes mais do que o total arrecadado na 
administração de Adhemar de Barros e 2,7 vezes mais do que o montante 
arrecadado no governo do seu antecessor, Lucas Nogueira Garcez. Ao 
mesmo tempo, o déficit acumulado nas gestões Adhemar de Barros 
(18,39%) e Garcez (24,22%) foi reduzido a 4,65% na gestão janista, 
deduzidos os superávits obtidos nos exercícios de 1956 e 1957 que, juntos, 
somaram a importância de um pouco mais de meio bilhão de cruzeiros. 

Nessa conjuntura, ainda que percentualmente o investimento na 
área da educação no governo de Jânio Quadros foi menor (13,39% do 
total das despesas), se comparado às duas administrações anteriores 
(14,17% no governo de Adhemar de Barros e 13,82% no governo de Lucas 
Nogueira Garcez), em valores representou um aumento considerável, pois 
enquanto foram gastos Cr$ 3.104.277.807,20 no governo de Adhemar de 
Barros e Cr$ 8.583.324.359,50 no governo de Garcez, a administração 
janista despendeu Cr$ 17.868.982.973,70, ou seja, 1,53 vezes em relação 
aos montantes dos seus dois antecessores somados. 

Com efeito, todo esse aporte financeiro concedido durante o 
governo de Jânio Quadros à expansão do ensino secundário, especialmente 
dos ginásios públicos, se intensificou manifestadamente, porém desprovida 
de uma política que garantisse um padrão de qualidade nos 
estabelecimentos que estavam sendo criados apressadamente, seja por 
condições infraestruturais e/ou pelo número insuficiente de docentes, em 
resposta às reivindicações locais apresentadas pelo próprio governador e 
pelos deputados no plenário da ALESP, com o intuito de garantir seu 
prestígio político. Plenamente ciente dessa situação, Jânio Quadros 
afirmou que, 
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No ensino secundário, o panorama não foi menos sombrio: a 
ampliação formidável da rêde de estabelecimentos de ensino dêsse tipo, 
sem observância, muitas vêzes, das exigências mínimas relativas à 
criação e instalação de ginásios, colégios e escolas normais; a falta de 
prédios adequados, de instalações e material didático, de professores, 
funcionários e técnicos com orientação didático-pedagógica e 
programas atualizados, a carência da unidade educacional e de 
legislação própria, eram as notas mais características da situação do 
ensino de grau médio em São Paulo. 

[...] 
No que tange aos problemas comuns ao ensino secundário e normal, 
poder-se-ia precisar, como dos mais sérios e graves, a escassês de prédios 
e instalações adequadas, o que tem forçado o Estado a instalar em 
grupos escolares os ginásios, os colégios e escolas normais. A falta de 
professores para êsses cursos é também problema que tem desafiado os 
esforços da Administração, pois são numerosas as cadeias providas em 
caráter interino por professores reprovados em simples exames de 
suficiência, conservados nesses cargos por falta de docentes mais 
capazes para substitui-los. (SÃO PAULO, 1957ag, p. 54-55). 

 

As duas tabelas seguintes expressam claramente tal situação: 
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Do total dos prédios escolares destinados aos ginásios, colégios e 
escolas normais, apenas 45,45% desses imóveis eram de propriedade do 
Estado, destinados especialmente para o ensino secundário. De igual 
maneira, 59,18% dos docentes eram efetivos. Resultado disso: professores 
com pouca formação; diferenças salariais gritantes entre professores 
efetivos e contratados que, por conseguinte, geravam maior ou menor 
vínculo com a instituição de acordo com o regime de contratação; ausência 
de concursos públicos ocasionando uma diminuição drástica dos 
professores do sexo masculino; deslocamento dos professores entre várias 
escolas no mesmo dia gerando, de certa forma, uma falta de compromisso 
com a escola, exemplificado no aumento do índice de ausência dos 
professores às reuniões pedagógicas (PEREZ, 2006). 

Logo, se por um lado Jânio Quadros tinha conhecimento de que a 
expansão acelerada e desordenada dos ginásios públicos acarretava todos os 
problemas mencionados, por outro lado, ele permitiu que o número de 
estabelecimento se acentuasse ainda mais, cujo pico foi atingido em 1957 
com a criação de 108 ginásios naquele ano, conforme já demonstrado no 
gráfico 1, indicando a inexistência de uma política educacional pautada 
num planejamento sistemático e criterioso, deixando em evidência o jogo 
político que se consolidava cada vez mais em torno da oferta do ensino 
ginasial mantido pelo governo estadual, que se redesenhava em todo o 
território paulista: 
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Figura 5: Municípios paulistas atendidos com ginásios públicos até 31/01/1959. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

No interior do Estado de São Paulo, Jânio criou ginásios em todas 
as regiões administrativas33, conforme apontado na figura 4. Na Capital, 
optou por priorizar a criação de escolas na periferia do município, seu 
principal reduto eleitoral, numa perspectiva contraditória à qualidade da 
oferta dos serviços educacionais que ele prezava – ou melhor, dizia que 
prezava. Um bom exemplo disso, como já dito anteriormente, recaía na 
prática adotada por Jânio de instalar seções dos ginásios oficiais existentes, 
que entrariam em atividade no período noturno em prédios de grupos 
escolares do município paulistano. 

 
33 Dos 164 ginásios públicos criados durante o governo de Jânio Quadros, foram: 8 na Região Fiscal de Araça-
tuba, 11 na Região Fiscal de Araraquara, 6 na Região Fiscal de Bauru, 9 na Região Fiscal de Botucatu, 12 na 
Região Fiscal de Campinas, 42 na Região Fiscal da Capital, 10 na Região Fiscal de Marília, 10 na Região Fiscal 
de Presidente Prudente, 9 na Região Fiscal de Ribeirão Preto, 6 na Região Fiscal de Rio Claro, 7 na Região 
Fiscal de Santos, 13 na Região Fiscal de São José do Rio Preto, 9 na Região Fiscal de Sorocaba e 12 na Região 
Fiscal de Taubaté. 
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Nesse mesmo ritmo acelerado se deu a expansão dos ginásios 
públicos capitaneada pelo governador Carvalho Pinto, a partir do seu 
Plano de Ação do Governo do Estado – PAGE, cuja ideia foi apresentada 
em linhas gerais em sua primeira mensagem à ALESP: 
 

O Plano terá por base as necessidades dos diversos setores da 
Administração, verificada mediante exposição justificada e sugestões 
das Secretarias de Estado, relativamente à necessidade ou interêsse, do 
ponto-de-vista social, econômico ou administrativo, da obra ou serviço 
a ser executado. (SÃO PAULO, 1959h, p. 39). 

 

Orçado em Cr$ 100.000.000.000,00 para o quadriênio 1959-
1962, o PAGE foi elaborado por um Grupo de Planejamento (SÃO 
PAULO. 1959a) e apresentado por Carvalho Pinto à ALESP sob a forma 
de projeto de lei e promulgado em 17 de novembro de 1959 (SÃO 
PAULO, 1959g ). 

Segundo Pinto (1959, p. 18, grifos do autor), 
 

O Plano de Ação, em seu conjunto, vem ao encontro, [...] das 
necessidades da população e dos setores produtivos da economia de São 
Paulo. O Plano, a par de inovações metodológicas introduzidas em sua 
elaboração, situa-se em “área de programação” quasi inexplorada na 
tradição brasileira. Seu objetivo geral, como bem evidencia o seu 
conteúdo, é o de melhoria, aperfeiçoamento e atualização das 
atividades do Estado, colocando-as no nível necessário do progresso 
paulista. Dirige-se a dois grandes grupos de finalidades: Investimentos 
para a melhoria das condições do Homem e Investimentos para a 
promoção do desenvolvimento. Enquadra-se, assim, o Plano em uma 
concepção integral e harmônica de desenvolvimento econômico e 
social.  

 



 
103 

 

Nessa perspectiva, o investimento de cem bilhões de cruzeiros seria 
aplicado nas seguintes áreas e proporções, como mostram a figura e a tabela 
a seguir: 

 

 
Nota: 
*Compreende participação no aumento de Capital do Banco do Estado de São Paulo S.A. 

 

Com exceção da projeção de investimento em rodovias (19,8% do 
montante), a área da educação, pesquisa e cultura ficou com o maior 
percentual de recursos elencados no PAGE, 14,7% do total, ou seja, Cr$ 
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14.682.000.000,00. Dessa soma, Cr$ 2.429.000.000,00 (a preços de 
1959), seriam destinados ao ensino secundário e normal, ou seja, 16,54%, 
distribuídos da seguinte maneira: nenhum investimento em 1959; Cr$ 
829.000.000,00 no ano de 1960; Cr$ 800.000.000,00 no ano de 1961; e 
outros Cr$ 800.000.000,00 no ano de 1962. 

Mesmo com o grande volume de ginásios, colégios e escolas 
normais criados, sobretudo no governo de Jânio Quadros, havia um déficit 
significativo de vagas na rede pública de ensino secundário. Parte desse 
contingente de adolescentes era absorvido pela rede particular, e parte 
provinda em parte das camadas médias e populares – encerrava sua vida 
escolar após concluir o ensino primário, ficando impossibilitados de 
concorrerem a carreiras mais prestigiadas e, certamente, melhor 
remuneradas. 
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Figura 6: Distribuição Setorial dos Investimentos – Plano de Ação do Govêrno 
Carvalho Pinto. 

 
Fonte: Pinto (1959, p. 44). 
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Figura 7: Número de Matrículas efetivas no ensino secundário e normal: redes 
estadual, municipal e particular. 

 
Fonte: Pinto (1959, p. 70). 

 

Mais do que isso, Carvalho Pinto destacava o valor simbólico da 
escola secundária junto à sociedade, afinal, adentrar no ensino secundário 
era visto como um motivo de orgulho, uma verdadeira conquista tanto 
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para o aluno quanto para seus familiares. Contudo, ao mesmo tempo, o 
governador advertia para os problemas decorrentes da expansão 
desorganizada do secundário que ocorria no Estado de São Paulo, marcada 
pela falta de uma política pública embasada em critérios educacionais que 
possibilitasse o crescimento dessa rede de estabelecimentos de ensino de 
uma maneira mais adequada e afinada ao ideário desse nível de ensino: 
 

A escola secundária, numa quadra de profundas transformações sociais, 
se fêz alvo de justas solicitações cada vez mais insistentes das camadas 
populares, ávidas de mudança de status. O atendimento não 
programado por parte do Estado, dessas solicitações, não tem 
observado, sequer, as conveniências da distribuição populacional [...]. 
Estabelecimentos de ensino secundário, criados à míngua, quando não 
na ausência completa das condições imprescindíveis, têm contribuído 
para agravar o depauperamento dêsse ramo de atividades e para 
comprometer o prestígio público das realizações oficiais. [...] Criada, 
porém, a situação, importa imprimir maior eficiência ao trabalho 
educativo que se procura realizar através dos estabelecimentos de 
ensino secundário, melhorando suas instalações e equipamentos, de 
modo a oferecer-lhes a oportunidade do emprego de formas e recursos 
da objetivação. [...] Desprovidos de prédio, os estabelecimentos de 
ensino secundário, instalam-se, em geral, em edifícios escolares de 
grupos escolares, criando tôda uma nova ordem de problemas 
administrativos e pedagógicos. Em muitos casos – e notadamente na 
Capital – o funcionamento do curso secundário, destinado a 
adolescentes, faz-se à noite, sendo manifestos os riscos que, quanto à 
saúde física e mental e à própria formação moral, correm os jovens 
submetidos a tal regime de estudos. (PINTO, 1959, p. 69, grifos do 
autor). 
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Ainda em seu plano de governo, o governador Carvalho Pinto 
apresenta o número de estabelecimentos de ensino secundário e normal 
criados até 1958: 

 

 

 

A partir dos números apresentados, Carvalho Pinto se utilizou da 
seguinte matemática: os 421 estabelecimentos criados possuíam juntos 
3.517 salas que, por sua vez, tinham capacidade para 175.850 alunos, mas 
que foram ocupadas em 1958 por 114.090. Na sua lógica, os 
estabelecimentos escolares estavam sendo subutilizados, pois poderiam ter 
outros 61.760 alunos matriculados e que, portanto, dado o histórico de 
crescimento do número de matrículas, a atual rede conseguiria receber 
novos alunos até o ano de 1963, sem precisar ser ampliada em termos 
infraestruturais. 

Cabe aqui ressaltar que o governador omitiu da sua 
contextualização o alto índice de reprovações existentes no ensino 
secundário que, conforme apresentado por Diniz (2012), a exemplo do 
Ginásio Estadual de Matão, representava em determinados períodos a 
conclusão de menos da metade dos alunos que outrora ingressavam: 

 



 
109 

 

Gráfico 4: Alunos Ingressantes versus Alunos Concluintes (Indicadores de Percentuais) – Ginásio 
Estadual de Matão (1947-1965). 

 
Fonte: Diniz (2012, p. 93). 

 

Nesse contexto, Carvalho Pinto compreendia o status que a escola 
secundária oferecia para quem a frequentava, afinal, a exemplo do Ginásio 
Estadual de Matão, muito provavelmente a maioria de ginásios públicos 
existentes nesse período ostentavam uma aura de progresso e possibilidade 
de ascensão social. Entretanto, cabe destacar o fato – que não está contido 
no PAGE – é de que vencida a barreira do acesso a esse nível de ensino, 
outro grande obstáculo se sobrepunha aos alunos: o de se manter nos 
bancos escolares até a conclusão dos estudos. A qualidade do prestigiado 
ensino secundário se dava primordialmente pela rigidez adotada no 
cotidiano escolar a partir das inúmeras avaliações a que os alunos eram 
submetidos no decorrer do ano letivo, contempladas desde a Reforma 
Francisco Campos e reforçada pela Reforma Capanema, que 
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institucionalizou a avaliação como mecanismo de seleção e símbolo da 
excelência do ensino secundário. Rosa Fátima de Souza aponta que, 

 

[...] os alunos deveriam ser avaliados mediantes arguições, trabalhos 
práticos, provas escritas parciais com atribuição da nota graduada de 
cinco em cinco pontos, de zero a cem. A média aritmética das notas 
atribuídas durante o mês seria computadas na média anual, 
constituindo a nota final dos trabalhos escolares. Os alunos deveriam 
fazer anualmente quatro provas escritas parciais para cada disciplina – 
nos meses de maio, julho, setembro e novembro –, cuja média daria a 
nota final das provas parciais. [...] No final do ano letivo, os alunos 
deveriam ser submetidos a provas finais constando, para cada 
disciplina, de prova oral ou prático-oral, versando sobre toda a matéria 
do programa. (SOUZA, R., 2008, p. 151-152). 

 

Diante de uma demanda crescente pelo ensino secundário, 
sobretudo pelo curso ginasial, somada à pressão dos deputados que 
queriam atender a todo custo os seus redutos eleitorais para garantir seu 
prestígio político, restava ao Poder Executivo continuar fazendo o que seus 
antecessores fizeram, sem atender um planejamento criterioso: criar mais 
ginásios. No caso do governador Carvalho Pinto, este previu atender o 
seguinte objetivo expressamente elencado no seu plano de governo: 
 

[...] instalar, convenientemente, tôdas as unidades de ensino 
secundário e normal em funcionamento. Para isso prevê o Plano a 
construção de 166 prédios para Ginásios, Colégios e Escolas Normais, 
em um montante de 2.429 milhões de cruzeiros, a preços de 1959. 
(PINTO, 1959, p. 70). 

 

Mesmo com todo o estudo empenhado na elaboração do PAGE, a 
proposta do governo não informava como seria investido o valor previsto, 
limitando-se sua meta para o ensino ginasial traduzida tão somente na 
afirmação acima. Em outras palavras, não havia um critério explícito que 
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determinasse, por exemplo, quais municípios do interior ou distritos da 
Capital seriam atendidos por primeiro, ou quantos seriam atendidos por 
ano, ou ainda se os municípios do interior paulista que oferecessem 
contrapartida material ao Estado (terreno, prédio, instalações, etc.) seriam 
atendidos antes das localidades que não dispunham de tais recursos, etc., 
o que reforça o uso da educação pelo campo político para garantir um jogo 
cujos vencedores seriam premiados com a possibilidade de se manterem no 
poder. 

Em termos quantitativos, durante o governo de Carvalho Pinto 
foram criados 169 ginásios (35 na Capital e 134 nos mais diversos 
municípios do interior paulista), proporcionando um aumento razoável da 
oferta do curso ginasial em todo o Estado de São Paulo (pois, de 114.090 
alunos matriculados em 1958 nos ginásios estaduais, esse total se elevou 
para 133.262 matrículas realizadas no início de 1962 (BRASIL, 1962), 
representando um aumento de aproximadamente 17%), conforme aponta 
a figura a seguir: 
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Figura 8: Municípios paulistas atendidos com ginásios públicos até 31/01/1963. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Com efeito, tal indicativo revelava o atendimento da demanda 
tanto da população quanto dos deputados (pois, desses 169 ginásios, 
apenas 16 foram criados por projeto de lei de autoria do Poder Executivo, 
nesse caso, do ex-governador Jânio Quadros, sendo todos estes na Capital), 
atribuindo ao ginásio oficial (e a educação pública como um todo), um 
lugar privilegiado no jogo político.  

Prova disso é o investimento extraordinário realizado pelo governo 
estadual paulista no quadriênio 1959-1962 com educação e cultura de Cr$ 
81.418.957.165,4034, conforme sugere a Tabela 23, ou seja, 5,5 vezes mais 
do que estava previsto no PAGE, cifra nunca atingida até então por um 
governo estadual no Brasil. 

 
34 Montante gasto com Ensino Primário, Ensino Secundário e Normal, Ensino Profissional, Cidade Universi-
tária, outros Institutos e Faculdades da Universidade de São Paulo, Faculdades Isoladas, Estímulo à Cultura. 
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Notas: 
*Dados não definitivamente contabilizados até as datas em que as Mensagens do Governador 
foram enviadas para apreciação da ALESP. 

 

Desse modo, é correto postular que a educação pública, 
especialmente o ensino secundário, passou a ocupar um lugar de destaque 
no campo político, sobretudo a partir do fim da ditadura Vargas, 
considerado até mais importante, em termos de investimento, do que áreas 
tão importantes quanto, a exemplo das áreas da saúde e da segurança 
pública. O gráfico a seguir, elaborado a partir dos relatos financeiros 
contidos nas mensagens dos governadores apresentadas na ALESP entre os 
anos de 1948 e 1962, é contundente nessa direção: 
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Gráfico 5: Valor gasto pelo Governo Estadual com Segurança, Saúde e Educação (1947-1962), 
em cruzeiros (Cr$). 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017).  

 

Como podemos observar neste último gráfico, o investimento em 
educação, saúde e segurança pública foram semelhantes apenas no início 
do período da redemocratização, muito provavelmente porque os dois 
primeiros anos foram destinados a organizar, reestruturar a nova ordem 
política instituída a partir de então, sobretudo no que se refere ao poder 
legislativo, em âmbito federal, estadual e municipal, que tinha sido 
restabelecido. Reconfigurado esse tabuleiro, o jogo político recomeçava, e 
a disputa pelo voto da população também. 

Logo, diante desse cenário e dos elementos apresentados nessa 
seção, é viável inferir que o ginásio público foi utilizado como objeto de 
disputas acirradas no campo político que ora se configurava no Estado de 
São Paulo. Moeda de troca valiosíssima, a escola ginasial, no ideário do 
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Poder Executivo Poder Legislativo estadual, representava uma alternativa 
de permanência no poder. 

Todavia, tal percepção se dá em função do contingente 
populacional que poderia se beneficiar do acesso ao sistema público de 
ensino, certamente muito maior do que o contingente que demandava por 
acesso a hospitais, postos de saúde, ou ainda por segurança. 

Com efeito, divergentemente dos dias atuais, as famílias paulistas, 
a exemplo das famílias brasileiras desse período estudado, em sua maioria 
eram compostas por vários membros, especialmente filhos, realidade essa 
que tornava o acesso à rede particular de ensino mais difícil ainda. Por 
certo, aos pais caber escolher qual filho iria estudar e qual não iria era uma 
decisão extremamente difícil, tendo em vista a possibilidade de ascensão 
social que a escola possibilitava. Por outro lado, hospitais, saúde, delegacias 
eram utilizadas em menor grau pela população até por conta das suas 
finalidades: as pessoas se dirigiam a esses estabelecimentos apenas quando 
necessário, distintivamente da escola, que fazia parte do cotidiano da maior 
parte da população, direta ou indiretamente. 

Ao mesmo tempo que é inegável a expansão extraordinária da rede 
de ginásios oficiais em território paulista, a partir da análise acerca das 04 
administrações e das 04 legislaturas estaduais que governaram o Estado de 
São Paulo entre 14 de março de 1947 e 31 de janeiro de 1963, de igual 
maneira é inegável afirmar que tal fenômeno ocorreu de maneira 
desordenada, sem critérios que norteassem o processo de escolha das 
cidades que seriam contempladas, pautadas por um trâmite que regulava 
sistematicamente o funcionamento da ALESP, mas que era incapaz de 
administrar com coerência o volume de pressões e os conchavos que tanto 
deputados – e até mesmo os próprios governadores – firmavam entre si, 
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utilizando-se da escola como instrumento de barganha, abordado no 
capítulo seguinte. 

 
  




