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Resenha por Taís Delaneze
∗∗∗∗ 

 

DEMOCRACIA E EDUCAÇÃO POPULAR: ILUSÃO OU PROGRESSO? 

 

A obra de Casemiro dos Reis Filho teve origem no tema desenvolvido em sua tese de 
doutoramento, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP). 

Segundo o autor, o conhecimento da história da educação é necessário para 
compreender o processo evolutivo de todo fenômeno educacional. Não se trata apenas de um 
conhecimento erudito do passado, mas de um conhecimento que enriquece e amplia as fontes 
de referência, superando “ingenuidades e entusiasmos simplistas” e sendo capaz de fornecer à 
reflexão filosófica o conteúdo da realidade sobre a qual se pensa (p.8). Esse discurso foi 
proferido no capítulo inicial do livro e serve como argumento para os historiadores da 
educação sobre a relevância social de seu trabalho. Trata-se de uma questão, que nãoé central 
no livro e nem poderia ser, mas que desperta para a importância do trabalho desse especialista 
e o vasto campo de pesquisa histórica que, ainda, está à sua espera. 

Nesse sentido, a pesquisa histórica de Casemiro, que originou a presente obra, 
pretendeu contribuir para o estudo sistemático do passado educacional brasileiro. No caso, os 
esforços em São Paulo para criar uma estrutura de ensino público capaz de atender às 
aspirações do regime republicano no interregno de 1890 a 1896. 

Casemiro descreveu uma sucessão de leis, decretos e regulamentos e os principais 
personagens envolvidos, que pretendiam edificar uma estrutura de ensino que buscava a 
consolidação dos elementos: democracia, educação e progresso. Esse é o tripé da ilusão 
liberal criada pelo novo regime que chegou no Brasil tardiamente, “quase de surpresa”. 

Quintino de Bocaiúva, responsável por dirigir a grei republicana nacional, defendia a 
tese de que o debate da organização do regime deveria ficar para depois da conquista do 
poder. Sua posição foi uma via não revelada e, de fato, não foi comunicada ao Partido 
Republicano Paulista (PRP) ou mesmo fora dele. 

A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro em 15 de Novembro de 1889 e 
causou espanto nos paulistas. A notícia chegou no dia 15 em forma de boatos e só no dia 16 
os jornais publicaram o acontecido. 

Uma junta governativa constituiu o governo provisório paulista, que foi dissolvida no 
mesmo ano, dando lugar ao governo de Prudente de Morais. 

Prudente de Morais1 afastou-se do cargo em outubro de 1890 e assumiu em seu lugar 
Jorge Tibiriçá, nomeado pelo próprio governo central. A sucessão dos governos paulistas, no 
início da organização do novo regime, mostra sua fragilidade democrática. 

Foram criadas as Secretarias do Interior, da Justiça, da Agricultura, do Comércio e 
Obras Públicas. 

A instrução pública era assunto tratado na 3a Seção da Secretaria do Interior. 
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Francisco Rangel Pestana, redator do jornal “A Província de São Paulo” e responsável 
por escrever o capítulo referente à educação na constituição paulista, apresentava uma retórica 
imbuída de um espírito cientificista e com a idéia de progresso via educação – um traço 
comum entre os republicanos. Eles queriam acertar os ponteiros do Brasil com o relógio 
global. 

Quanto mais solidamente é um povo instruído, tanto mais forte e produtor se torna. É 
preciso porém que a instrução prepare homens úteis, capazes de aumentar as forças 
progressivas do país e de fomentar em alto grau a riqueza, que seja integral, concreta tão 
completa quanto possível, como recapitulação das verdades afirmadas pelas ciências. 
(p.43)2 

A educação deveria ter caráter nacional e deveria contar com bons mestres para levar 
adiante o projeto liberal. Trata-se de educar o povo para que ele possa autodirigir-se. Há uma 
relação de dependência entre democracia e educação popular. 

Caetano de Campos foi nomeado diretor da Escola Nacional de São Paulo e deu início 
à Reforma desse nível de ensino, considerado então a viga-mestra das reformas do sistema 
escolar, apesar de as grandes pretensões estarem voltadas para o ensino primário. Havia um 
consenso de que a expansão de um se daria pelo provimento de forma eficiente do outro:  

“Toda discussão prévia do que deve ser a lei de reforma do ensino, é ociosa e 
anacrônica sem a formação do professor. Entregar um navio a um marinheiro que nunca 
navegou é insensato.”3 

A Escola-modelo, dividida em 1o grau (7-10 anos), 2o grau (10-14 anos), 3o grau (14-
17 anos), estaria destinada à prática de ensino para os alunos do 3o ano da Escola Normal, os 
chamados alunos-mestres. 

O “como ensinar” era uma questão muito bem definida: o método intuitivo, cuja 
inspiração teórica era Pestalozzi. Foram contratadas pessoas que tiveram contato com o 
método intuitivo para a instrução de futuros professores. 

A Reforma da Escola Normal constituiu-se na primeira fase das reformas da instrução 
pública e órgãos de direção e inspeção de ensino. 

Na primeira constituição republicana, a descentralização foi completa, quanto aos 
serviços da educação. 

Bernardino de Campos, o então governador paulista, tinha boas relações políticas com 
o governo central, portanto, gozou de inteira liberdade de ação. Estava a cargo da Secretaria 
do Interior a elaboração de um projeto de reforma geral para a instrução pública. Um projeto 
foi apresentado por Bueno Andrade. Contudo,  foi aprovado um projeto substitutivo com as 
idéias de Gabriel Prestes, representante do magistério paulista e continuador do esforço de 
Campos quanto à educação popular. Nesta fase do regime republicano, verifica-se um 
engajamento do magistério público nas discussões sobre educação. 

 O projeto de reforma, baseado nas idéias de Gabriel Prestes foi aprovado em 17 de 
agosto de 1892, e transformou-se na Lei nº 88 , regulamentadas pelo Decreto de 30 de 
dezembro de 1892. Em suma, as principais alterações propostas pela reforma foram: 

� Quanto ao ensino primário, deveria ser de seis anos, sendo quatro anos de uma base 
comum e os outros dois anos subdivididos em cientifico e literário. 

� Quanto ao ensino superior, a reforma ficou reduzida à regulamentação dos cursos de 
Direito e a organização dos cursos de Medicina e da Escola Politécnica. 
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� Quanto aos órgãos e cargos de direção e inspeção tinha-se: a secretaria do Interior que 
recebeu várias atribuições; a Diretoria Geral da Instrução Pública, destinada a ser um 
órgão multifuncional; os Inspetores de Distrito, que tiveram suas tarefas impraticáveis 
em escolas fora da sede dos distritos escolares; e as Câmaras Municipais, que se 
constituíram em  órgãos de fiscalização, direção e inspeção da instrução pública, 
mostrando uma tendência paulatina à municipalização do ensino. 

Cesário Motta Júnior, o então secretário do Interior, estava responsável pela execução da 
Reforma Geral da Instrução Pública. Segundo ele, a instrução pública era o ponto de 
estrangulamento do progresso de São Paulo. 

No regime em que o povo é dirigente máximo do Estado o principal interesse  dever ser a 
difusão da educação popular: esse era o pensamento de Caetano Campos, Gabriel Prestes e 
Cesário Motta Júnior. Eles sustentavam a responsabilidade do Estado na criação e 
manutenção de escolas de todos os níveis. Havia um esforço em mostrar à sociedade a ação 
educativa do governo republicano. Educação e democracia apareciam nos discursos dos 
homens de Estado como elementos complementares. 

O que aconteceram com as principais aspirações liberal-democráticas dos reformadores 
republicanos? 

As necessidades profissionalizantes acabaram com a pretensão de um curso popular com 
duração de oito anos, voltado para o preparo do cidadão. 

O curso complementar, idealizado por Caetano de Campos para ser de cultura geral, 
aparece na Lei nº88 habilitando seus alunos para o cargo de professor adjunto das escolas 
preliminares. Em conseguinte, a Lei nº 347 de 1895 possibilitou ao aluno que concluísse o 
curso preliminar e tivesse um ano de prática de ensino nas escolas-modelo, a titulação de 
professor preliminar. A partir de 1896, o curso complementar constituiu-se em ensino normal. 

Segundo a Reforma Caetano de Campos, o curso normal exigia exame de suficiência 
ou admissão. Apenas o ensino elementar como preparação anterior, tornou-se um curso difícil 
de ser vencido. A solução dada foi o rebaixamento do ensino normal ao nível da escola 
complementar. 

A formação de bons mestres para a expansão da educação popular tornou-se um 
projeto inconcluso, paradoxalmente às palavras de Caetano de Campos quando se refere à 
função do mestre-escola: 

“Tu serás o arquiteto – tu serás o arquiteto do porvir, o sustentáculo de todas as 
liberdades e o alicerce da pátria”.4 

A Reforma Benjamim Constant, que reorganizou o Ginásio Nacional (antigo Colégio 
Pedro II), exigia dos Colégios Estaduais o mesmo tipo de organização para gozarem das 
vantagens de equiparação. 

O regulamento da instrução pública de 27 de novembro de 1893 estabeleceu uma série 
de requisitos para a realização da matrícula no ensino secundário. Por sua vez, o regulamento 
de 22 de maio de 1895 estabeleceu a obrigatoriedade dos exames terminais, ao final do curso 
ginasial, também chamados de madureza, já previstos pela Reforma Benjamim Constant. 

O aluno, ao ser habilitado nos exames terminais, recebia o título de bacharel em 
Ciências e Letras com direito à matrícula em qualquer estabelecimento de ensino superior do 
Estado. 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Resenha 
 
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.21, p. 237 – 240 ,mar. 2006 - ISSN: 1676-2584 
 

240 

O ensino secundário era de difícil acesso, dado o seu nível de exigência para ser 
aceito, concomitantemente à precariedade dos cursos anteriores. 

O rigoroso sistema de exames, tornou-o ainda mais seletivo, excluindo da escola pela 
repetência e conseqüente evasão, considerável parcela da população. A partir disso, percebe-
se que o ensino superior estava destinado a uma parcela ainda mais residual. 

Quando a Lei nº 88 de 8 de setembro de 1892 sai de Congresso Paulista, já fixava a 
dualidade de ensino: ensino elementar para  o povo e ensino secundário e superior para a elite. 
O Ginásio do Estado surgiu como um ensino destinado à preparação específica de uma elite 
que se destinava ao ensino superior. 

A análise dos primórdios do regime republicano paulista, feito por Casemiro, mostrou 
que a “boa intenção” dos reformadores, na legislação, virou um princípio ou orientação, mas 
não uma norma impositiva. 

A dualidade do sistema de ensino, presente na Lei nº 88, destina ao povo a educação 
elementar, resguardando os demais níveis de ensino às camadas socialmente privilegiadas. 
Educação popular é sinônimo de ensino primário? A obra não responde a questão, mas deixa 
algumas pistas. Se a matrícula na educação primária correspondia a 1,5% da população, pode-
se dizer que nessa época, não havia educação popular no Brasil. Portanto, isso também foi 
uma ilusão liberal. 

 
 

                                                 
Notas: 
∗ Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 
1 O governo central tinha em vista a eleição de Prudente de Moraes para a Assembléia Constituinte. 
2 Rangel Pestana, In: O Estado de São Paulo, ed. 4 –10 jan. de 1890. 
3 Caetano de Campos, Memória, apud J.L. Rodrigues. Um retrospecto, São Paulo, 1930. 
4 Caetano de Campos. “Discurso de Formatura”, In: O Estado de São Paulo, ed. 10 jan. 1890. 


