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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Nesse livro procurei compreender a política educacional do Estado 
de São Paulo de expansão dos ginásios oficiais adotada no período da 
redemocratização e, nesse sentido, como os Poderes Executivo e Legislativo 
estadual atuavam em torno dessa questão para responder às demandas da 
população da capital e dos demais municípios paulistas. 

Resgatando o objetivo central deste trabalho, que é o de realizar 
um estudo da expansão dos ginásios oficiais no Estado de São Paulo no 
período compreendido entre 14 de março de 1947 e 31 de janeiro de 1963, 
com base na análise do campo político, posso seguramente concluir que a 
criação e implantação de ginásios oficiais no Estado de São Paulo não 
obedeceu a critérios educacionais, mas sim meramente políticos. Por mais 
que a Comissão de Educação e Cultura tentou em algumas circunstâncias, 
a exemplo da Resolução n. 61, de 10 de julho de 1951 (Anexo A) e do 
Projeto de Resolução n. 14 de 1959 (Anexo B), implantar uma sistemática 
para avaliar, à luz de critérios estatísticos, a pertinência de cada um dos 
vários projetos de lei de criação de ginásio que tramitavam na ALESP, tais 
mecanismos foram utilizados efemeramente. O atendimento às demandas 
da sociedade visando à permanência no poder justificava, pela ótica dos 
atores políticos envolvidos, a não consolidação de qualquer critério 
estritamente educacional que orientasse a decisão política de expansão dos 
ginásios públicos estaduais, razão pelas quais essas tentativas foram 
vencidas pelas pressões dos legisladores e pelo próprio Poder Executivo, 
sobretudo nas administrações dos ex-governadores Adhemar de Barros e 
Jânio Quadros.  
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Logo, o que poderia ser chamado de política educacional, nesse 
caso, possa se resumir a um jogo político, pois é exatamente perante um 
jogo que me deparei, no qual a educação era tida pelos seus jogadores – 
governadores, deputados estaduais, partidos políticos, prefeitos, vereadores 
e outras lideranças políticas locais – como uma moeda de troca 
extremamente valiosa, que lhes possibilitava, como prêmio, a sua 
manutenção no poder. Em outras palavras, a expansão do ensino 
secundário do Estado de São Paulo nesse período atendeu aos interesses 
pessoais dos agentes políticos envolvidos nesse campo que se configurava a 
partir do atendimento das reivindicações da população, sobretudo das 
camadas médias e populares, dentre as quais a escola ginasial ocupava um 
espaço de destaque dado o seu valor simbólico, mas também econômico, 
haja vista a perspectiva que esse nível de ensino possibilitava, de forma 
efetiva ou provável, ao acesso a profissões mais prestigiadas e melhor 
remuneradas. 

A configuração de um campo político no Estado de São Paulo em 
torno da expansão da rede de escolas secundaristas é notória. 
Reiteradamente, os representantes do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, tanto estadual quanto municipal, legitimamente delegados 
pela população que os elegia para representá-los, utilizavam-se da 
concessão de benfeitorias aos municípios imprescindíveis ao 
desenvolvimento socioeconômico dessas localidades, à luz de um processo 
de urbanização e industrialização que estava surgindo e se desenvolvendo 
sobretudo no Estado de São Paulo. Hospitais, postos de saúde, cadeias e 
delegacias, iluminação, meios de transportes, estradas, pontes, ruas 
asfaltadas, rede de esgoto, entre outras tantas melhorias certamente faziam 
parte do rol das inúmeras solicitações submetidas à apreciação desses 
governantes, entretanto, para a população, tão somente a educação poderia 
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proporcionar aos seus filhos melhores condições de vida, especialmente 
pelo viés econômico. 

A escola ocupa um lugar privilegiado, dada a sua representação 
enquanto símbolo de modernidade, cultura e, ainda, ascensão social. Por 
esse viés, reafirmo que a obtenção de um ginásio público significava 
prestígio para o município, sobretudo do interior, sendo visto como 
elemento imprescindível de desenvolvimento sociocultural e de 
modernização daquela localidade. Para os pais, como já disse, a idéia de 
que o ensino secundário simbolizava o acesso a melhores condições de vida 
estava fortemente presente entre a população, sobretudo das camadas 
médias e populares. Para os atores políticos envolvidos nesse processo, 
representava prestígio presente ao seu reduto eleitoral, mas, ao mesmo 
tempo, a continuidade dos estudos em nível secundário constituía uma 
aspiração crescente dada a significativa expansão do ensino primário levada 
a termo no Estado de São Paulo. 

É inquestionável que o crescimento vertiginoso da rede de escolas 
secundaristas públicas ocorrido nesse período, especialmente do ciclo 
ginasial, se deu no Estado de São Paulo, se compararmos com todos os 
demais estados brasileiros, independentemente de todas as condições 
materiais e humanas adversas nas quais esses estabelecimentos de ensino 
foram criados, além das disputas e rivalidades que marcam até hoje o 
campo político do Brasil. Nesse ponto, o que me parece que fica evidente 
é que para a população, especialmente das camadas médias e populares, era 
melhor contar com uma escola ginasial com uma infraestrutura aquém do 
ideal do que dispor de nenhuma, até porque os pais almejavam uma vida 
melhor para seus filhos, e para isso estes deveriam passar por um processo 
de escolarização. Entre outras consequências dessa realidade, que não estão 
no escopo dessa tese, é o clientelismo característico da política brasileira e 
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a desvalorização – ou a não plena compreensão – do poder que o voto 
possui. 

A partir do levantamento dos projetos de lei de criação de ginásios 
submetidos à apreciação da ALESP entre os anos de 1947 e 1963, e ainda 
que a expansão da rede de ginásios que ocorreu no Estado de São Paulo 
tenha sido um episódio isolado na História da Educação brasileira, é 
imprescindível destacar que menos de 50% das propostas tiveram êxito. 
Dentre as 474 proposições aprovadas nesse período, 66 propostas foram 
de iniciativa do Poder Executivo (ou seja, dos próprios governadores), 62 
de autoria da Comissão de Educação e Cultura da ALESP e 346 projetos 
de autoria de deputados estaduais. 

Os ginásios criados por proposta do Poder Executivo ocorreram 
principalmente em duas gestões – a de Adhemar de Barros, entre os anos 
de 1947 e 1951, e de Jânio Quadros, entre 1955 e 1959 – apontando para 
dois contextos distintos: enquanto o primeiro privilegiou os municípios do 
interior paulista na tentativa de consolidar e ampliar suas bases políticas 
em todo Estado, o segundo privilegiou o município da capital, bem como 
fizera seu antecessor, o ex-governador Lucas Nogueira Garcez, localidade 
cuja população aumentava consideravelmente. Populista, Jânio Quadros 
lançou mão ainda do recurso de seções para acelerar a expansão de ginásios 
oficiais, instalando cursos noturnos em grupos escolares alocados na 
periferia paulistana, não se preocupando com a qualidade do ensino que 
ali seria ofertado. Dessa forma, havia tanto a falta de professores quanto de 
infraestrutura adequada às finalidades que se propunha o curso ginasial. 
Certamente, sua maior preocupação foi a de ampliar seus redutos 
eleitorais, principalmente no município de São Paulo, haja vista suas 
pretensões políticas à presidência da República, muito semelhantes à do 
seu rival, Adhemar de Barros.  
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De igual maneira, não poderia deixar de registrar a política 
educacional controversa adotada pelo ex-governador Lucas Nogueira 
Garcez: vetou a criação de ginásios oficiais para diversos municípios do 
interior paulista e, concomitantemente, autorizou a criação de diversos 
estabelecimentos de ensino no município da capital. O que me chama 
atenção é que, para os dois contextos, o governador se utilizava de um 
mesmo argumento: a criação – ou a não criação – de escolas tinha a 
finalidade precípua de atender os relevantes “interesses do ensino”. Seria 
mesmo para atender os interesses do ensino ou aos seus próprios interesses? 
As justificativas apresentas pelo governador apontam, ainda que de 
maneira disfarçada, para o atendimento dos seus próprios interesses, pois 
os problemas relatados como, por exemplo, a falta de professores, 
instalações e equipamentos didático-pedagógicos, eram os mesmos, tanto 
para a capital quanto para os outros municípios paulistas pleiteantes. Nesse 
ponto, é inegável a centralidade atribuída ao Poder Executivo no Brasil, 
seja no âmbito da esfera federal, estadual ou municipal, enquanto provedor 
de políticas públicas conforme bem apontado pelos pesquisadores da área 
da política. 

Quanto à Comissão de Educação e Cultura da ALESP, reitero o 
que Sposito postula sobre o papel dessa comissão: sua existência foi efêmera 
em decorrência das pressões exercidas especialmente pelos demais 
parlamentares que almejavam a todo custo o deferimento de suas 
proposições no campo do ensino secundário, mas também dos critérios 
adotados que apresentavam brechas para os deputados agirem em seu 
próprio favor. 

Quanto aos deputados, posso inferir que a expansão das escolas 
ginasiais ocupou um espaço privilegiado no plenário e nas comissões da 
ALESP. Todavia, um grupo reduzido de parlamentares detiveram a 
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prerrogativa – e, ao que tudo indica, o poder – de encaminhar proposições 
que culminaram na efetiva criação de ginásios oficiais, decorrente das suas 
posições no campo político que se configurava no Estado de São Paulo, 
conquistadas a partir da acumulação de capital político herdado de seus 
familiares, bem como de um capital econômico e/ou cultural, fatores 
condicionantes de acesso a esse campo. Em outros casos, como os que 
analisei nesse trabalho, apontam que o capital econômico é preponderante 
aos demais, uma vez que a partir dele é possível a aquisição de capital 
cultural, além de possibilitar o surgimento de famílias com tradição 
política tanto na esfera local, quanto estadual e federal. 

O vai-e-vem que marca o processo legislativo e, por conseguinte, a 
tramitação de projetos de lei, indica a relação de forças existentes no 
âmbito do legislativo estadual. Nesse contexto, utilizar-se de subterfúgios 
e artifícios para lidar especialmente com os adversários se torna 
imprescindível na aprovação de determinados projetos de lei criação dos 
ginásios oficiais em um intervalo curtíssimo de tempo, em detrimento de 
outros que chegaram a demorar até 8 anos para serem promulgados, 
realidade esta que indica claramente a disputa interna presente na ALESP 
naquele período e que, provavelmente, não deve ter se alterado na 
contemporaneidade. 

Isto posto, a disputa tanto de deputados quanto dos governadores 
em torno da expansão da rede de estabelecimentos secundaristas se tornou 
uma constante no processo legislativo do período da redemocratização, 
pautada por argumentos estritamente clientelistas – quando estes estavam 
descritos nas justificativas das suas proposituras – sugerindo a inexistência 
de qualquer tipo de preocupação real com a qualidade do ensino ginasial, 
afinal, criar um ginásio público envolvia diretamente aspectos materiais e 
financeiros como, por exemplo, aquisição e/ou construção do prédio 
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escolar, mobiliário, material didático, além da contratação de docentes e 
servidores técnico-administrativos. 

Importantes no processo de expansão dos ginásios oficiais, os 
deputados disputavam os mesmos redutos eleitorais e não raros eram os 
projetos de lei apresentados com a mesma finalidade, ou seja, a criação de 
um ginásio oficial numa mesma localidade. A sistemática adotada pela 
ALESP foi a de agrupar as mesmas propostas sob um único projeto, 
atribuindo a autoria deste ao deputado que havia submetido primeiro. O 
que não posso afirmar é se para a população isso estava claro ou se os 
deputados concorrentes atribuíam para si também tal conquista a fim de 
utilizá-la como meio de propaganda eleitoral, a exemplo do que ocorre 
frequentemente no atual cenário político brasileiro. Nesse ponto, penso 
que estudos nessa vertente poderiam revelar aspectos importantes sobre a 
apropriação e o comportamento da população no momento de votar. 

Geograficamente, todas as regiões fiscais do Estado de São Paulo 
foram contempladas, mas, em algumas delas, com destaque para as regiões 
de Santos e de São José Rio Preto, constatei que os ginásios ali criados 
nasceram praticamente da iniciativa de apenas 01 deputado em cada uma 
dessas regiões, o que denota um amplo domínio dos seus redutos eleitorais 
sob uma perspectiva bilateral de apoio dos líderes políticos locais e, ao 
mesmo tempo, confirma a valorização de lideranças individuais em 
detrimento dos partidos políticos. Ou seja, cada um procurava garantir o 
seu quinhão no jogo político que ora se moldava. 

Ademais, quanto à expansão dos ginásios oficiais no Estado de São 
Paulo, fica evidente a manutenção do mecanismo adotado à época dos 
interventores federais de contrapartida dos municípios no processo de 
estadualização do ensino secundário. Nesse aspecto, verifiquei no período 
analisado que tal metodização foi aplicada de maneira desigual, pois esta 
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era imposta apenas aos municípios interioranos como condição para a 
obtenção do seu ginásio público. 

Com efeito, nesse estudo pude verificar que a expansão do primeiro 
ciclo do ensino secundário nas cidades do interior do Estado de São Paulo 
entre as décadas de 1940 e 1960, ocorreu de maneira acelerada, 
desordenada e sem um planejamento educacional criterioso – 
principalmente se levarmos em conta o volume de recursos aplicados em 
educação pelos quatro governos estudados, sobretudo o de Jânio Quadros 
e o de Carvalho Pinto – que, por conseguinte, reforçam uma importante 
questão – senão a maior de todas –, que permanece no debate acerca do 
sistema educacional brasileiro: por que nossa sociedade ainda não usufrui 
de uma política pública educacional eficiente e extensiva a todas as 
camadas sociais, para que seja capaz de alcançar todos os patamares 
desejados, sejam eles de ordem econômica, social, política ou cultural? Por 
que a qualidade e a quantidade não podem ser proporcionadas 
simultaneamente quando falamos de educação? 

Por fim, enfatizo que a realização de estudos em torno da expansão 
do ensino secundário no Estado de São Paulo ocorrida em meados do 
século XX, marcada por uma escola inicialmente restrita às elites e que 
num curtíssimo intervalo de tempo se ampliou e passou a abarcar boa parte 
das camadas mais populares, possibilita-nos compreender o papel que a 
escola secundária exercia na sociedade em geral, bem como a reconstituição 
da história da educação brasileira, principalmente no que se refere a 
questões pouco investigadas na historiografia da educação paulista, como 
as que foram analisadas nesse trabalho.  
  




