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ANEXO C 
 
Projeto de Lei n. 01-0613/1995 
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Como ocorreu no Estado de São Paulo a expansão dos ginásios públi-
cos no período da redemocratização? 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? 
Tais questões orientaram toda esta obra, cujos resultados indicam um notório 
processo de expansão das escolas ginasiais em um ritmo extraordinariamente 
acelerado, ocorrido de modo discrepante em diversos aspectos, uma vez que 
prevaleceram critérios políticos em detrimento de critérios educacionais. 
Temática de grande atualidade e interesse para estudantes, professores e 
pesquisadores da área da Educação, a questão da expansão das redes de 
ensino diz respeito diretamente à democratização e ampliação da cida-
dania. Nesse sentido, o conhecimento de natureza histórica, sobretudo 
no que tange à relação entre política e educação, pode contribuir sobre-
maneira para qualificar a discussão e subsidiar reflexões sobre a expansão 
da escolarização no país e, de igual maneira, problematizar a conjuntura 
educacional brasileira no presente.

 

 
 Esta obra, resultado da tese de dou-
torado do autor, discute a expansão dos 
ginásios públicos no Estado de São Paulo 
ocorrida entre 14 de março de 1947 e 31 
de janeiro de 1963, com base na análise do 
campo político, compreendendo as rela-
ções entre os parlamentares e seus partidos 
políticos com o Poder Executivo Estadual 
e/ou líderes políticos locais no que tange 
à criação de ginásios oficiais em municí-
pios paulistas, e como tais relações interfe-
riam na política educacional do Estado de 
São Paulo. Nesse período, foram criados 
474 ginásios públicos em diversas localida-
des paulistas, algo inédito e impressionante 
até então na história da educação brasileira.
 As fontes utilizadas nesse estudo, 
especialmente os projetos de lei que trami-
taram na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, permitem ao leitor concluir 
que a criação e implantação de ginásios 
oficiais paulistas não obedeceu a critérios 
educacionais, mas sim meramente políticos.
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