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clara e direta aponta: “Dela mesma” 
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R E S U M O 

 

Esta tese tem como foco o Direito à Educação e parte do princípio que o humano 

se constitui como ser autônomo e consciente pela palavra. A educação é 

fundamental para que a palavra seja crítica e garanta a consciência e a 

autonomia. Negar o direito à educação é negar a palavra crítica e, portanto, 

negar a humanidade aos humanos. Reivindica direitos quem está alijado deles; 

quem já os tem não necessita reivindicá-los. Por isso, em sociedades com 

elevada desigualdade social, reivindicam direitos as pessoas das camadas 

oprimidas e espoliadas, ou seja, as classes populares. Dois contextos históricos 

foram estudados para uma comparação diacrônica sobre a luta por esse direito, 

tendo como ponto de referência o surgimento do capitalismo e, portanto, da 

industrialização, a Inglaterra do século XVIII e o Brasil da primeira metade do 

século XX. Como o processo prévio à Revolução Inglesa teve considerável 

influência do movimento religioso metodista e este demonstrou preocupação 

com a educação das classes populares, estuda-se a fundamentação desta 

preocupação na vida e atuação de seu fundador, John Wesley, bem como sua 

influência no modo de produção nascente. A industrialização no Brasil ocorre 

bem mais tarde e propicia uma série de fenômenos sociais, dentre eles a 

consciência que as classes populares vão assumindo que no mundo 

industrializado a educação joga um papel fundamental. Ao final desse estudo, a 

partir da análise dos períodos estudados, pudemos considerar que, tanto no 

primeiro contexto histórico como no segundo, o Direito à Educação é negado e 

só se torna realidade pela luta das próprias classes populares para garantirem 

este seu Direito.  

 

Palavras chave: Direito à Educação. Metodismo. John Wesley. Industrialização. 

Classes populares. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is the discussion of the right to education, grounded 

on the principle that is by the word that humans come to be autonomous and 

conscious beings. Education is fundamental to word criticality, assuring its 

autonomy and consciousness. To deny the right to education is the denial of the 

critical word and, therefore, the denial of the humanity of the human beings. The 

demand for rights are made only by people who have been excluded from them; 

those already included in such rights do not demand them. Therefore, in the 

societies with high levels of social inequalities, only those people of the 

oppressed and exploited social classes demand for rights, i.e., the popular 

classes. Two historical contexts were studied in a diachronic comparison about 

the struggles for educational rights, having as reference the developments of the 

industrial capitalism in two different historical contexts: the 18th century England 

and Brazil’s first half of the 20th century. As in the prior moment to process of the 

English Industrial Revolution, the Methodist religious movement had 

considerable influence, with a high concern for the education of popular classes, 

this work discusses the foundations of such concern in the life and action of John 

Wesley, its founder, as well as its influence on the development of the new mode 

of production. The Brazilian process of industrialisation occurred two centuries 

later, creating different social demands, including the raising of the 

conscientization among sectors of the popular classes about the fundamental 

role of education in an industrial society. At the end of this thesis, from the 

analysis of both periods, we can perceive that, as much in the first historical 

context as well in the second, the right to education was in England and has been 

in Brazil denied to the popular classes. The right to education for the popular 

classes becomes a reality only through their struggles to ensure it. 

  

Key words: Right to Education. Methodism. John Wesley. Industrialization. 

Popular Classes.  
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos a pesquisa com vistas a esta tese a partir de nosso locus 

existencial, ou seja, o metodismo. Como membro da Igreja Metodista, temos 

servido como Pastor desta Igreja nos últimos quarenta anos aproximadamente. 

De 1994 a 2013 exercemos essa atividade em Pastoral Universitária, como 

Pastor ou Coordenador de Pastoral, primeiramente, em Porto Alegre, nas 

Faculdades IPA-IMEC (designação à época do atual Centro Universitário IPA da 

Igreja Metodista), depois em São Bernardo do Campo, na Universidade 

Metodista de São Paulo – UMESP. Inevitavelmente, isso levou-nos a refletir 

sobre o sentido da Educação e, mais, especificamente, na educação 

confessional e nas Instituições metodistas.   

Fizemos um primeiro doutoramento em Teologia, na área de Religião e 

Educação, já com o tema da Educação no contexto do metodismo e para o 

trabalho atual continuamos com essa preocupação, procurando ampliar a 

compreensão sobre o tema. Já do primeiro trabalho, veio a constatação da 

preocupação e da atuação de John Wesley, o principal fundador do movimento 

metodista, na Inglaterra, no século XVIII, a favor dos pobres, dos escravos, dos 

presidiários, das mulheres, das pessoas das classes populares.  

A partir daí, decidimos aprofundar a pesquisa sobre metodismo e 

educação, enfocando especificamente a relação da educação metodista com as 

classes populares.   

A pesquisa levou-nos a nos depararmos com a ausência da preocupação 

de educar as classes populares, por parte do Estado ou das autoridades, no 

início da modernidade e nos momentos prévios à Revolução Industrial. Este fato 

nos chamou a atenção pois pensávamos que a instrução escolar, com a 

consequente melhor preparação para o exercício profissional nas indústrias, 

seria um requisito para a implantação do novo modo de produção, o capitalismo.  

Ao constatarmos a ausência dessa preocupação na Inglaterra de então, 

surgiu-nos a curiosidade de investigar o processo ocorrido no Brasil, dois séculos 
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depois, quando da também implantação da industrialização. A constatação de 

que aqui ocorria, da mesma forma, pelo menos, a despreocupação com a 

educação das classes populares, levou-nos à hipótese que é do interesse da 

própria classe burguesa que esse direito à educação não se efetive. Ou, por 

outra abordagem, que no período em que a burguesia se constituía em uma 

classe revolucionária, lutando contra a nobreza e a aristocracia, havia o aceno à 

melhor qualificação das classes populares, por meio da educação, sendo esse 

o motivo da aparição do ideário da educação da população na Revolução 

Francesa. Uma vez conquistado o poder e o novo status de classe hegemônica, 

esse interesse desaparece. No Brasil, devido às peculiaridades de um 

capitalismo assentado em uma aliança de classes entre a oligarquia rural e a 

incipiente burguesia industrial, prevaleceu a compreensão da “desnecessidade” 

de educar as classes populares, ou mais precisamente, de que a educação das 

classes populares poderia representar um perigo para a dominação de classe 

das mesmas.  

Esses fatores teriam resultado na negação da educação às classes 

populares e, consequentemente, na necessidade dessas mesmas classes 

providenciarem sua própria educação.  

Portanto, apesar de nos estendermos bastante na relação da educação 

com o metodismo, o papel central desta tese não é esse, mas o contexto 

histórico que foi responsável por essa negação da educação às classes 

populares por parte burguesia ascendente, tanto na Inglaterra como no Brasil, 

guardando as devidas ressalvas dos desenvolvimentos históricos diferenciados. 

Essa hipótese guiou o estudo, o que levou à formulação do problema de 

pesquisa como uma reflexão comparativa diacrônica, de momentos históricos e 

contextos sociais diferenciados, mas girando sobre o mesmo eixo, ou seja, a 

negação do direito à educação às classes populares, buscando possíveis 

similaridades de processos; bem como, a necessidade daí decorrente, de que, 

no mundo urbano  industrializado, apesar das precariedades que enfrentam em 

todos os âmbitos da vida, essas próprias classes tenham que lutar pelo exercício 

de seu direito à educação e educação de qualidade, sendo que é sobre elas que 

recai o ônus da produção do excedente de valor que faz girar a economia 

capitalista. 
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Não se quer aqui fazer uma análise comparativa de sistemas de 

educação, nem mesmo da educação confessional metodista na Inglaterra do 

século XVIII e no Brasil, a partir de sua chegada em 1881, com a educação 

católico-romana predominante em nosso país até então, o que seria uma 

possibilidade interessante e até tentadora1, mas de comparar conjunturas 

históricas diferenciadas, a partir do indicador referido.  

O trabalho se justifica, na medida em que levanta elementos para nos 

contrapormos à ideologia patrocinada pelas classes dominantes e hegemônicas, 

de que há um interesse universal na educação e que a existência de uma parcela 

substancial de nossa população formada por pessoas analfabetas ou 

semianalfabetas e mesmo, a precariedade do nível de educação escolar do povo 

brasileiro, se deva a fatores involuntários, próprios do desenvolvimento histórico 

e cultural específicos de nosso país. A constatação da negação voluntária ao 

direito à educação, consciente ou não, por parte das classes dominantes, poderá 

levantar questões significativas, de estratégia e tática de educação, em sua 

estruturação e implementação internas a esse meio, ou mesmo à necessidade 

de superação do modo de produção que engendra em si mesmo a negação ao 

direito à educação.  

Por outro lado, se compreendermos que a educação é um meio essencial 

para a constituição da pessoa como ser autônomo, independente, mas também 

responsável, no sentido da coletividade e da cidadania, ou, como diz Adelaide 

Alves Dias “o único capaz de tornar humano os seres humanos”2, podemos 

deduzir daí que uma das possíveis consequências da negação à educação 

representa efetivamente a negação à humanidade de parcela significativa da 

população. E isso nos confronta com as responsabilidades históricas que essa 

situação acarreta, frente ao nosso povo.  

                                                             
1 Para esse estudo, que é muito instigante, remetemos à obra de MESQUIDA, Peri. Hegemonia 
Norte-Americana e Educação Protestante no Brasil. Juiz de Fora: EDUFJF; São Bernardo do 
Campo: EDITEO, 1994 e de RAMALHO, Jeter Pereira. Prática educativa e sociedade: um estudo 
de sociologia da educação. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
2 DIAS, Adelaide Alves. Da educação como direito aos direitos humanos como princípio 
educativo. In: http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/26_cap_3_artigo_04.pdf  
– acessado em 20/10/2016. p. 1 (441). 
 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/26_cap_3_artigo_04.pdf


16 
 

O objetivo maior, portanto, é compreendermos a negação do direito à 

educação às classes populares por parte da burguesia industrial e das frações 

de classes dominantes que orbitaram sob seu eixo, até, recentemente. 

Atualmente, na fase neoliberal do capitalismo brasileiro e mundial, essa 

negação, ainda que escamoteada, é de interesse, prioritariamente, da burguesia 

financeira dominante associada ao capitalismo internacional. 

Secundariamente, aprofundarmos questões como a relação entre religião 

e educação; metodismo e educação; e uma avaliação histórica do sentido social 

do metodismo, principalmente na Inglaterra do século XVIII e seguinte, como 

também no Brasil, haja vista que talvez a presença mais significativa do 

metodismo no nosso país tenha se dado pelas instituições educacionais e não 

tanto pela sua face eclesial.  

Como pano de fundo, faremos referências às peculiaridades do 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro, em função do impacto que essas 

peculiaridades tiveram sobre a educação no Brasil e sobre a forma com essa 

educação se estruturou, penalizando as classes populares. 

Dois breves textos, a respeito do significado da educação e sobre a 

educação como direito humano fundamental, colocados a seguir, fornecem a 

base dos referenciais teóricos e histórico-conceituais da pesquisa. 

 

Dizer a própria palavra3 

A pessoa se constitui pela palavra. A possibilidade de a “gente ser gente” 

ocorre pela possibilidade do “eu” dizer “minha própria palavra”. Trata-se, 

                                                             
3 As principais referências para esta parte são: as exposições em aula do Prof. Dr. Rui de Souza 
Josgrilberg, na disciplina Hermenêutica e Educação: Da fenomenologia da imaginação à 
imaginação hermenêutica na Educação – 1º semestre de 2015 – no Programa de Pós Graduação 
em Educação da Universidade Metodista de São Paulo. Prefácio à obra Pedagogia do Oprimido 
de Paulo Freire, que tem por título “Aprender a dizer a sua palavra” escrita pelo Prof. Dr. Ernani 
Maria Fiore. Este mesmo texto encontra-se em FIORE, Ernani Maria. Textos Escolhidos: vol II: 
Educação e Política. Porto Alegre: L&PM, 1991. 296 p. p. 53-64. VAZ, Henrique Claudio de Lima. 
Antropologia Filosófica I. São Paulo: Loyola, 1991. TAMARIT, José. Educar o soberano: crítica 
ao iluminismo pedagógico de ontem e de hoje. 2ª. Ed. – São Paulo: Cortez, 1999. COUTINHO, 
Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: Campus, 
1989. SAES, Décio Azevedo Marques de. Cidadania e Classes Sociais: teoria e história. São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2016. 
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portanto, de um processo de comunicação. O ser humano, ao pensar e ao “se” 

pensar o faz por meio da palavra. Não existe pensamento que esteja “formatado” 

de outra maneira que não pela palavra. É pela palavra que, no movimento de 

objetivação do subjetivo e de subjetivação do objetivo, torna-se possível a 

formação da consciência de si e da consciência do mundo. 

Porém esse não é um processo isolado. Não somos mônadas. A 

construção de nossa subjetividade se dá no contexto das intersubjetividades que 

nos constituem e que constituímos. E isso ocorre sobre a objetividade do mundo. 

O contexto das intersubjetividades é o da objetividade do mundo. Esse processo 

ocorre desde a concepção, antes mesmo do nascimento, porque o feto, no 

ventre da mãe, ouvindo/sentindo as palavras da mãe4, vai se familiarizando com 

aquele que será o seu meio de expressão e de comunicação com os/as demais 

e consigo mesmo. É assim que vai se formatando a linguagem, aquela que será 

a “língua mater”.  

Entretanto, que palavra é essa que, desde o ventre da mãe, ele ouve e 

depois vai usar? Temos duas possibilidades de pensar sobre isso:  

Na sociologia clássica, de corte não crítico, ou seja, a que concebe a 

sociedade como um sistema, que busca a harmonia e a ordem, esse processo 

é chamado de socialização. Ou seja, o processo pelo qual a sociedade incute no 

novo ser que chega ao mundo, sua palavra. Portanto, trata-se da palavra da 

sociedade, colocada na mente e na boca desse novo ser que surge. Essa, a 

palavra e a comunicação incutidas no novo ser, que garantem a ordem e a 

harmonia da sociedade. Esse processo ocorre, principalmente, no contexto das 

relações primárias – a família ou o grupo de pessoas que compõe as relações 

mais próximas.  

É importante observar que este é um processo no qual a pessoa é inserida 

em uma forma específica de formação social. Neste processo, dá-se a 

internalização de valores e normas, mas também o aprendizado de papéis 

sociais a serem desenvolvidos o que corresponde, de alguma forma, à 

                                                             
4 Conforme aulas do Prof. Dr. Rui Josgrilberg, na disciplina Hermenêutica e Educação: Da 
fenomenologia da imaginação à imaginação hermenêutica na Educação, acima referida. 
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“despersonalização” da pessoa5. Ou seja, neste processo, a individualidade de 

cada um é cooptada, para dar ao estabelecido socialmente, no intuito de garantir 

a ordem, a harmonia e a assunção de papéis sociais que garantam a 

permanência da sociedade. 

Com o desenvolvimento da criança e devido à complexidade do contexto 

social, torna-se necessário que a inculcação dos valores e normas e a 

possibilidade de êxito dos papéis sociais esperados sejam repassadas dos 

grupos de relações primárias para instituições sociais destinadas a esse fim.  

Aqui entra a Escola e todo o sistema educacional. Dessa perspectiva, a Escola 

é um dos elementos que deve garantir a ordem e a harmonia sociais. Ou seja, é 

um elemento reprodutor da sociedade.  

A outra perspectiva é a que não considera a sociedade como um sistema 

harmônico, mas como um todo dividido em classes sociais distintas, com 

distintos interesses. Nesse todo, cada classe social procura estabelecer seus 

próprios interesses, estendendo-os sobre as demais classes, de forma que 

pareçam interesses de toda a sociedade. É, na luta, pelo estabelecimento dos 

interesses que surge o conflito entre as classes.  

Portanto, se, na primeira concepção, a chave para entender a sociedade 

é a ordem e a harmonia, neste caso, é o conflito. Nesta visão, o conflito 

fundamental se estabelece entre os detentores dos meios de produção e do 

capital e os trabalhadores, detentores apenas de sua força de trabalho. Entre 

essas duas classes, tidas como fundamentais, constitui-se uma “classe média” 

que, via de regra, está ao lado dos detentores do capital, mas, ocasionalmente, 

em conjunturas específicas, pode se colocar ao lado dos trabalhadores. 

Se, na primeira forma de compreender a sociedade, a palavra recebida 

pela criança ainda no ventre da mãe, é a que vai garantir a ordem e a reprodução 

da sociedade, na segunda forma de compreender o todo social, é a palavra das 

classes detentoras do poder, via de regra do poder econômico do qual decorre 

o poder político, que impõe sobre toda a sociedade os seus interesses, como 

próprio a todos.  

                                                             
5 TAMARIT. p. 38. 
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É, portanto, uma palavra parcial, ou seja, imposta por parte da sociedade 

sobre o todo. O processo de imposição dos interesses parciais sobre o todo 

social, de modo que sejam recebidos e aceitos como interesses gerais, é o que 

se chama de hegemonia, conforme Antônio Gramsci6. Para uma criança nascida 

nas classes populares, a primeira palavra, é, portanto, via de regra, uma palavra 

alheia. É a palavra dos poderosos. É por esse processo que, no dizer de Paulo 

Freire, o oprimido vai internalizando o opressor e portanto, sua palavra não é sua 

própria, mas a do opressor7. Esse é o processo de naturalização do mundo. 

Sente-se e vive-se como se essa realidade fosse natural.  

A partir da segunda visão exposta, a pergunta deve ser: Qual é a 

possibilidade de ‘desnaturalizar’ essa situação, de historicizá-la, para que os 

interesses diferenciados sejam revelados? 

É necessário observar que em ambas as visões da sociedade, de resto 

hoje bastante contestadas em suas formas mais clássicas ou ‘duras’, mas das 

quais, na nossa percepção ainda não se conseguiu sair totalmente, ou seja, há 

críticas e dilatações de fronteiras de um e de outro lado para abarcar a 

diversidade e a complexidade do real, mas elas não chegam ao ponto de abolir 

completamente essa bases sobre as quais se pensa a sociedade, em ambas, 

repetimos, a palavra que se diz não é a palavra própria. Em um caso é a palavra 

da sociedade enquanto tal e em outro é a palavra das classes dominantes da 

sociedade. 

Como então se torna possível dizer a própria palavra, ou será isso 

impossível?  

Optando pela primeira possibilidade, ou seja, que é possível dizer a 

própria palavra, ou que pelo menos devemos nos empenhar para isso, diríamos 

que é pela conscientização que se pode chegar a ela. O processo de assumir 

consciência da realidade social é bastante complexo, mas depende, 

fundamentalmente, de uma visão crítica. 

                                                             
6 Ver: SEMERARO, Giovanni. Gramsci e a Sociedade Civil: cultura e educação para a 
democracia. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 80-91. COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci. Op cit. p. 
73-101. COUTINHO, Carlos Nelson. Dualidade de Poderes: Estado, revolução e democracia na 
teoria marxista. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 53-85. 
7 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 27-61. 
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Este processo, de adquirir visão crítica e assumir consciência da 

realidade, nas sociedades capitalistas, ocorre, principalmente, por meio da 

educação e, devido a vários fatores, ainda mais, por meio da escola, ou seja, da 

educação formal.  

É este o motivo pelo qual, neste tipo de sociedade, a educação passa a 

ser considerada um direito fundamental que deve ser estendido a todas as 

pessoas. Isso não é difícil de demonstrar, uma vez que, é somente quando 

historicamente se estabelece a sociedade capitalista, que a educação passa a 

ser considerada, primeiramente, uma necessidade e mais adiante um direito das 

pessoas. Porém aqui surge o chamado paradoxo da educação. Esse paradoxo 

aparece com o próprio surgimento do modo de produção capitalista, que implica 

na divisão social do trabalho, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. O 

paradoxo consiste, em linhas gerais, em que as tarefas intelectuais na produção 

devem ser executadas pelas classes dominante ou suas frações de classes 

agregadas enquanto às classes trabalhadoras ficam delegados os trabalhos 

manuais na produção. A complexidade da produção capitalista vai, cada vez 

mais, levando a uma situação em que é necessário educar os trabalhadores, 

para que eles possam executar suas tarefas na produção. A educação, porém, 

torna-se uma faca de dois gumes: se por um lado ela se torna necessária para 

a execução de tarefas, por outro, ela pode despertar o senso crítico e a 

consciência crítica e a revolta dos trabalhadores contra a propriedade privada 

dos meios de produção. Ou seja, pela educação os trabalhadores podem deixar 

de falar a palavra alheia, a dos patrões, para falar sua própria palavra.  

É esse o momento em que o trabalhador deixa de ser “para outro” e passa 

a ser “para si”, ou seja, constitui um “si-mesmo”. É esse o processo de 

emancipação do trabalhador. Há aqui, entretanto, dois poréns: um deles se deve 

ao fato que, como já foi dito, a constituição da consciência, ou do movimento da 

subjetivação do objetivo e da objetivação do subjetivo, não é um movimento 

puramente individual. Ele ocorre no contexto das intersubjetividades, pois cada 

um se constitui pelo reconhecimento dos demais e vice-versa. No caso dos 

trabalhadores, a consciência individual ocorre necessariamente pari passu com 

a consciência de classe. O outro, porém é que, dentro dos limites da estruturação 

social no modo de produção capitalista, a emancipação será sempre parcial 
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devido ao fato de que no próprio processo de produção o trabalhador é 

expropriado de si-mesmo, para se tornar um ser para (para o outro – o detentor 

do meio de produção). 

Historicamente, no Brasil, pode-se observar bem esse processo. Em um 

primeiro momento, em que o Brasil nem havia ainda ingressado no modo de 

produção capitalista, a educação era reservada para as famílias abastadas, via 

de regra, proprietárias de grandes extensões rurais e da produção 

correspondente. Com o desenvolvimento social e o início do processo de 

ingresso, atrasado, do Brasil no mundo capitalista, surge a necessidade da 

educação ser estendida à população, mas com o cuidado de não deixar de lado 

a premissa: educação sim, mas não demais. Essa é a forma de estender a 

educação às classes populares, porém sem perder o controle. 

Dessas premissas, podemos concluir alguns vetores de trabalho: 

a – é pelo processo de educação que se pode chegar à “dizer a própria 

palavra”, ou seja, a se constituir como indivíduo autônomo e relativamente 

emancipado. 

b – na formação social brasileira, geração após geração, existe uma 

negação a que as pessoas das classes populares digam a própria “palavra”. 

c –  porém, através de lutas sociais no Brasil e no exterior, cada vez mais, 

se afirma a educação como um direito universal das pessoas.  

d – esse é um dos motivos da educação se tornar, para nós, um campo 

de lutas. 

 

Direito à Educação e Direitos Humanos  

 

O Direito à Educação, enquanto um direito fundamental do ser humano, é 

parte da luta pelos Direitos Humanos, cuja história se confunde com o 

surgimento do mundo moderno. Seus primórdios vêm desde o início do século 
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XII8, quando se começa a questionar a divindade como fundamento da 

sociedade. Desde o século XVI em diante, paulatinamente se abandona a 

compreensão de que os direitos se fundamentam na divindade, passando-se, 

pela ação de correntes jusnaturalistas, à posição de que esses direitos devem 

se fundamentar em posturas racionalistas e antropocêntricas. Finalmente essa 

luta se condensa nas disputas entre a burguesia nascente e o poder da nobreza 

e da Igreja. Como parte dessa luta, é na Revolução Francesa que os direitos dos 

indivíduos são reconhecidos e proclamados. 

Na visão cronológica da luta pelos Direitos Humanos, inspirada na obra 

de Thomas Marshall9, que a divide em várias gerações, esta é a “primeira 

geração dos Direitos Humanos”, representada pelos Direitos Civis e Políticos do 

indivíduo. Importante destacar que, mesmo nos movimentos iniciais que levaram 

à Revolução Francesa, havia a exigência, por parte de camponeses e operários, 

de pão, terra, trabalho digno e condições de salubridade10. Entretanto, com o 

desenvolvimento da Revolução e suas bandeiras de liberdade, igualdade e 

fraternidade, a burguesia traduziu os direitos daí advindos em direitos 

individuais, deixando de lado o conteúdo social das reivindicações populares. 

Portanto, os direitos civis e políticos, interpretados como direitos individuais 

representam também, juntamente com outros aspectos, a vitória e o predomínio 

da burguesia. Tão forte se tornou, desde o seu início, essa interpretação, que 

ainda hoje esse “mito jurídico da ideologia jurídica liberal”11, prevalece.  

Porém, apesar do lugar proeminente da liberdade dos indivíduos, 

necessária aos interesses burgueses, o Direito à Educação está presente na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Convenção 

Nacional Francesa em 1783, onde, no Artigo XXII, consta: 

                                                             
8 GIDDENS, Antony. Consecuencias de la modernidade. Madri, 1993. Apud: Enciclopédia Latino-
Americana de Direitos Humanos. Antonio Sidekum (Org.) [et all]. Blumenau : Edufurb ; Nova 
Petrópolis : Harmonia, 2016. 760 p. p. 179-180. p. 184. Doravante esta obra será citada como 
ELADDHH. Em uma visão alternativa, Enrique Dussel situa o início da Modernidade no processo 
da conquista da América, pelo império colonial Espanhol, quando o mundo Europeu encontra um 
“outro” com o qual se confronta e subordina. Cf. palestra ministrada na Universidade Metodista 
de São Paulo, em 2010. 
9 MARSHALL, Thomas. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro : Zahar, 1967. 
10 ELADDHH. p. 179-180. 
11 ELADDHH p. 180. 
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A instrução é a necessidade de todos. A sociedade deve favorecer com 
todo o seu poder o progresso da inteligência pública e colocar a 
instrução ao alcance de todos os cidadãos.12 

 

Apesar disso, atualmente, a compreensão da maioria dos pensadores, 

principalmente de tendência liberal, que adotam a periodização de Thomas 

Marshall, consideram que o Direito à Educação é parte constitutiva da “segunda 

geração” dos Direitos Humanos, na qual são consagrados os direitos 

econômicos, sociais e culturais dos povos.  

Esta “segunda geração” surge a partir das grandes e graves crises na 

primeira metade do século XX, com as revoluções mexicana (1910) e russa 

(1917), o surgimento do primeiro Estado Socialista, a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), a crise de superprodução capitalista (1929-1933), o New Deal e a 

instauração do Estado de Bem-Estar, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

a instauração de uma nova ordem internacional e o início da Guerra Fria. Em 

todo esse período e decorrente destes acontecimentos, principalmente, pela luta 

de trabalhadores e camponeses, instaura-se uma crítica aos direitos 

compreendidos apenas como direitos civis e políticos dos indivíduos, dentro da 

ordem liberal. Em relação à Educação, temos, como fruto dessas lutas, a 

Convenção Relativa à Luta contra as Discriminações na Esfera do Ensino, 

adotada pela UNESCO, em dezembro de 196013. 

Somente, em 1966, a ONU aprova o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais, com um artigo – artigo 13, dedicado 

integralmente à Educação. Esse artigo possui dois parágrafos extensos, mas 

vale ressaltar o § 2º - 1. onde consta: “A educação primária deverá ser obrigatória 

e acessível gratuitamente a todos.”14 

                                                             
12 Apud DIAS, Adelaide Alves. Da educação como direito aos direitos humanos como princípio 
educativo. In:http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/26_cap_3_artigo_04.pdf  
- acessado em 20/10/2016. 
13CÂMARA DOS DEPUTADOS – Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM. 
Convenção relativa à luta contra as discriminações na esfera do ensino. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/ConvRelLutContDiscEsfEns.html . Acessado em 6/02/2017. 
14PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS – 

Adotada pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de 

 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/26_cap_3_artigo_04.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvRelLutContDiscEsfEns.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvRelLutContDiscEsfEns.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvRelLutContDiscEsfEns.html
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Apenas para registro, nesta perspectiva, sucederam-se: a “terceira 

geração” dos Direitos Humanos, que surge a partir das lutas pela descolonização 

no continente africano; a corrida armamentista e a ameaça nuclear; os desastres 

ambientais; os movimentos de defesa dos consumidores nos Estados Unidos e 

Europa; e a aparição de grupos sociais comprometidos com a não discriminação 

por motivos de gênero, raça e orientação sexual e consolida-se como direitos 

metaindividuais, coletivos, difusos e de solidariedade. 

Posteriormente, temos uma “quarta geração de direitos”, que tem como 

referência o surgimento da sociedade do conhecimento, com a biotecnologia, a 

engenharia genética, as telecomunicações e a informática, com incidência nas 

questões bioéticas, nos direitos sexuais e reprodutivos, nas questões vinculadas 

ao acesso aos recursos tecnológicos da informação e à veiculação e 

armazenamento de conhecimentos. Neste conjunto, dos direitos surgidos em 

função do desenvolvimento das ciências e novas tecnologias, temos, ainda, 

direito à privacidade; à informação e controle dos crimes via web, onde teríamos 

incitação ao crime, uso de drogas, racismo, abuso e exploração de menores; 

pirataria e roubo; direitos de autor; ameaças; calunias etc15. 

Esta visão dos Direitos Humanos, correspondendo a sucessivas 

gerações, é hoje largamente acatada, principalmente, por pensadores liberais, 

seguidores de Thomas Marshall. Marshall usou seu método de periodização e 

classificação em relação à Inglaterra e posteriormente seus seguidores a 

ampliaram a outras regiões e também a atualizaram na medida em que o tempo 

foi passando16.  

 Outra perspectiva, mais identificada com o pensamento crítico, procura 

ver na luta pelos Direitos Humanos mais que aspectos de positivação e 

formalização de direitos, a luta das populações pela dignidade da vida ou pela 

                                                             
dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direi

tos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf . Acessado em 

06/2/2017. 
15 ELADDHH. p. 179-184. 
16 Ver: ELADDHH, p.  184. Também: CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à educação: direito à 
igualdade, direito à diferença. Cad. Pesqui.  no.116 São Paulo Jul. 2002.  Disponível em: 
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742002000200010  Acesso em 
janeiro de 2017. 

 

https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742002000200010
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vida digna, “enquanto conquista de uma práxis histórica de libertação como polo 

fundante de todas as outras formas de direito”.17 Segundo Norberto Bobbio  

[...] os direitos do homem [...] são direitos históricos, ou seja, nascidos 
em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes, e nascido de modo gradual, não 
todos de uma vez e nem de uma vez por todas18. 

 

 Uma perspectiva advinda da Filosofia da Libertação, busca assentar os 

Direitos Humanos na práxis histórica de libertação, na defesa por necessidades 

do sujeito, porém 

não do sujeito individual e abstrato da Modernidade hegemônica, 
senão do sujeito intersubejtivo que se constitui através da vontade de 
libertação das vítimas reunidas e organizadas em comunidade19. 

 É dessa perspectiva que autores buscam evitar  

falsas e passivas concepções formalistas, normalistas e idealistas, 
defendendo a construção de uma proposta realista, histórica e 
contextualizada dos Direitos Humanos.  Essa busca passa por um 
processo de lutas sociais, políticas e culturais que implica 
metodologicamente no exercício da dialética, da complexidade, do 
relacional20. 

 

 Assim, os Direitos Humanos 

Não são categorias normativas que existem em um mundo ideal que 
espera ser posto em prática pela ação social. Os Direitos Humanos vão 
se criando e recriando à medida que vamos atuando no processo de 
construção social da realidade21.  

 

Por esse motivo,  

Devem ser vistos, e postos em prática, como o produto de lutas 
culturais, sociais, econômicas e políticas por ‘ajustar’ a realidade em 
função dos interesses mais gerais e difusos de uma formação social, 
ou seja, os esforços por buscar o que faz que a vida seja digna de ser 
vivida22. 

 

                                                             
17 ELADDHH, p. 680. 
18 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro : Campus, 1992. p. 5. 
19 ROSSILO M., Alejandro. Fundamentación de Derechos Humanos desde la Filosofia de la 
Liberación. In: VI Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, La Plata, 2011. Apud: 
ELADDHH, p. 681. 
20 ELADDHH, p. 681. 
21 HERRERA FLORES, Joaquin. El Vuelo de Anteo: Derechos Humanos y Crítica de La Razón 
Liberal, Bilbao : Desclée de Brouwer, 2000. p. 27. Apud ELADDHH, p. 681. 
22 ELADDHH, p. 681. 
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Jamil Cury, que a nosso juízo tenta trilhar um caminho intermediário entre 

um e outro desses modelos teóricos, ressalta, entretanto, a importância da 

positivação do direito, através de sua formalização em lei. Ele afirma “[...] como 

se trata de um direito reconhecido, é preciso que ele seja garantido e, para isso, 

a primeira garantia é que ele esteja inscrito em lei de caráter nacional”. E cita 

Bobbio: 

a existência de um direito, seja em sentido forte ou fraco, implica 
sempre a existência de um sistema normativo, onde por "existência" 
deve entender-se tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou 
vigente quanto o reconhecimento de um conjunto de normas como guia 
da própria ação. A figura do direito tem como correlato a figura da 
obrigação. (1992, p. 79-80)23. 

 

A partir desse ponto de vista, Cury discorre, longamente, sobre a 

aplicabilidade dos direitos exarados em leis, confrontando, por um lado, 

possíveis discrepâncias entre o texto legal e as condições objetivas de colocá-lo 

em prática e, por outro, especificamente, em relação ao Direito à Educação 

tornado uma obrigação do Estado, quanto à dialética entre defesa dos direitos 

individuais e sua proteção contra a intervenção do Estado e a intervenção do 

mesmo, obrigando os cidadãos à educação. Trata também da gratuidade do 

ensino, respectiva a essa obrigação por parte do Estado.  

É no bojo desta discussão que surge a importância do Direito à Educação 

que se vincula, no dizer de Cury, à necessidade que tem a cidadania de ilustrar-

se para, seguindo a compreensão racional das coisas, construir um Estado de 

todos e para todos. A educação, vista por esse ângulo, é um requisito 

fundamental à democracia e nisso repousa a necessidade de sua obrigação.  

O longo caminho ao qual Cury se refere através dessa discussão, ou seja, 

da colocação em prática da educação como um direito do cidadão e dever do 

Estado, com sua correspondente gratuidade, corresponde, entretanto, aos hoje 

países desenvolvidos, tanto da Europa e posteriormente dos Estados Unidos.  

Em relação aos países que sofreram colonização e, em uma situação 

ainda mais grave, dos países que conjuntamente com a colonização tiveram 

regimes de escravidão por longo tempo, a relação com a educação apresentou-

                                                             
23 CURY, Jamil. op. cit. 
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se de forma bem diferente. Ao par de uma hierarquização social entre 

colonizadores e colonizados, houve, nessas últimas sociedades, a negação do 

reconhecimento do outro como ser humano. Em um como no outro caso, as 

classes dominantes ou se sentiam desobrigadas de garantir educação para 

todos ou, mesmo, viam a educação da população como possível ameaça a seus 

privilégios. 

É a partir dessa última perspectiva, que vamos analisar a história e a 

prática do Direito à Educação no Brasil, visto que o panorama histórico aqui 

vivido encontra correspondência com esse desenvolvimento, de país colonizado 

e escravagista, até um período histórico não tão distante (195 anos no primeiro 

caso – nem dois séculos completos – e 129 anos, em outro; num período de 517 

anos), cujas raízes aí fincadas têm ainda influência e consequências muito 

presente na sociedade atual. Efetivamente, o fato do não reconhecimento dos 

povos aqui originários (ditos indígenas) e dos povos africanos para cá trazidos 

como escravos e seus descendentes, como seres humanos, em igualdade de 

condições de dignidade com os colonizadores e as classes dominantes, por 

longo período, gerou desigualdade gritantes na sociedade brasileira, ainda não 

superadas.  

É importante ressaltar que este trabalho não pretende traçar a trajetória 

das lutas e conquistas relacionadas ao Direito à Educação de uma perspectiva 

da juridificação do ensino e das políticas públicas educacionais, no Brasil24. 

Nosso interesse refere-se mais às lutas pela educação e pela qualidade da 

educação, travadas a partir das percepções de parcelas relevantes da 

população, principalmente das classes populares, da importância da educação 

escolar.  

O trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

envolvendo aspectos de historiografia, educação e história da educação e se 

estruturou fazendo referência a uma árvore com duas raízes. Uma raiz trata do 

Metodismo e sua relação com a Educação. É a primeira parte da tese. Essa raiz 

inicia com um dos fundadores do Metodismo – um movimento religioso – e seu 

                                                             
24 Sobre esse tema remetemos à excelente e exaustiva obra de XIMENES, Salomão Barros. 
Direito à Qualidade na Educação Básica: teoria e crítica. São Paulo : Quartier Latin, 2014. 
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maior líder, John Wesley. Wesley viveu na Inglaterra no século XVIII (1703-

1791). O movimento iniciado por ele teve um crescimento muito grande ao ponto 

de chegar a impactar, em alguma medida, a sociedade britânica na época. Da 

Inglaterra o movimento se expandiu para outros lugares e hoje está presente em 

todos os continentes. A vinculação deste movimento com a educação é muito 

grande, chegando ao ponto de alguns autores o considerarem um movimento 

educacional. Efetivamente, assim como a obra propriamente religiosa do 

metodismo teve essa ampla expansão já apontada, também a obra educacional 

metodista teve importância na época da fundação e hoje se espalha pelo mundo, 

com centenas de Escolas e Universidades. É, na teologia de John Wesley, e, 

especialmente em sua Antropologia, uma Antropologia teológica, que se 

fundamenta esta obra. Por esse motivo, o primeiro capítulo vai tratar desses 

temas: uma visão geral do metodismo, sua vinculação com a Educação e a 

Antropologia teológica de John Wesley. 

Essa primeira raiz, porém, tem uma divisão. Ela se refere ao contexto 

histórico do surgimento do Metodismo, ou seja, o século XVIII. Esse é também 

o século em que se agudizaram as contradições econômicas e sociais do final 

da sociedade feudal, que desembocaram na Revolução Industrial e na 

implantação do capitalismo como um novo modo de produção. Foi, portanto, um 

século bastante conturbado.  Consequentemente, tornou-se necessário fazer 

uma contextualização tanto da Revolução Industrial e dos acontecimentos que a 

precederam imediatamente, como da Educação nesse período. Encerrando 

essa divisão na primeira raiz, fazemos uma avaliação do sentido histórico do 

metodismo, como ele é visto por diversos autores recentes. Consideramos que 

isso lançará alguma luz sobre a relação do Metodismo com a Educação. Esse 

será o segundo capítulo, encerrando a primeira parte.  

A segunda raiz está na segunda parte do trabalho. Ela se refere à 

Educação no Brasil. As leituras referentes conduziram à primeira metade do 

século XX, que também compreende o período em que se intensifica a 

industrialização no país, no chamado processo de substituição de importações. 

A ambientação da Educação, nesse período, revela-nos as tensões frente às 

necessidades educacionais do povo brasileiro. Essa raiz também se divide em 

duas partes.  
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Na primeira delas, o terceiro capítulo, após uma breve consideração sobre 

a relação da questão histórica e econômica do desenvolvimento do Brasil, 

especialmente, no período do império até o final da Primeira República, e a 

educação, com as implicações inerentes, onde se revela a “dualidade de 

sistemas” da educação nacional, estudamos o processo da expansão da 

educação primária e da resistência da elite nacional, por diversos meios, ao 

acesso da população das classes populares e empobrecidas ao ensino 

secundário. 

Na outra parte, analisamos a continuidade do desenvolvimento brasileiro, 

após 1930, quando, por diversos fatores, se verificou uma intensificação no 

processo de industrialização e as consequências desse fenômeno para a 

população e para a cidade de São Paulo. É a explosão populacional provocada 

por esse processo, aliada a outros fatores, que leva as classes populares a 

pressionar o Estado, em sua luta por oportunidades educacionais. Fatores 

oportunista e eleitoreiros interferem nesse processo, porém ele resulta em uma 

situação nova, que já não tinha possibilidade de retorno. Esse é o quarto 

capítulo. 

Essa árvore, entretanto, não está no ar. Suas raízes estão lançadas na 

terra. É nessa terra que encontramos o ponto de unidade das duas raízes, ou 

seja, das duas partes do trabalho. Que terra será essa? É a terra do direito à 

educação, como um direito fundamental e inalienável do ser humano, “o único 

capaz de tornar humano os seres humanos”, e neste sentido, como “seu 

elemento constitutivo”25. Na Inglaterra do século XVIII, como veremos, interferem 

fatores ideológicos, com o forte individualismo fruto da ideologia liberal em 

ascensão. Esses fatores penalizavam os pobres e o acesso à educação escolar 

só foi possível a uma parcela muito pequena da população, constituindo-se 

escolas fornecidas por movimentos religiosos como a única oportunidade 

educacional. No Brasil esse direito se constituiu como pauta de lutas: a luta pelo 

ensino público, gratuito e de qualidade. Os movimentos populares posteriores à 

1930 passaram a incluir em suas reivindicações esse direito. Etapa importante 

                                                             
25 DIAS, Adelaide Alves. Da educação como direito aos direitos humanos como princípio 

educativo. In:http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/26_cap_3_artigo_04.pdf  
– acessado em 20/10/2016. p. 1 (441). 
 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/26_cap_3_artigo_04.pdf
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foi superada no final da década de 1950 e início da de 1960, ainda que, também 

ideologicamente, tenha parecido à maioria das pessoas como beneplácito de 

governantes. 

Por fim, esta árvore também quer dar frutos. Dentre eles, o de fomentar 

os estudos sobre a história da educação no Brasil e o empenho e luta da 

população empobrecida, ou de diversos setores dessa população, definidos por 

suas características inerentes, como mulheres, população negra, população 

indígena, camponeses, pessoas com deficiência etc., pela educação pública, 

gratuita e de qualidade. Esses temas e semelhantes, tornam-se desafios para a 

continuidade deste trabalho. Para os e as metodistas que lerem essa tese, os 

frutos algumas vezes poderão parecer amargos e difíceis de digerir. Porém, 

quiçá, possam auxiliar numa avaliação menos apaixonada da história do 

metodismo e assim dar oportunidade a reavaliação permanente do significado e 

das possibilidades de sua presença na sociedade de hoje.  
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P A R T E    I 

 

CAPÍTULO I 

 

METODISMO, JOHN WESLEY E A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO A 

PARTIR DE SUA ANTROPOLOGIA 

 

1.1   Apresentação do movimento metodista, seu iniciador, John Wesley, e 

contextualização da obra educacional metodista 

O metodismo26 é um movimento religioso surgido na Inglaterra, no século 

XVIII, que teve como seu principal líder John Wesley (1703 – 1791). Wesley 

nasceu em Epworth, em 1703, filho do Rev. Samuel Wesley e de Susana 

Wesley. Samuel era filho e neto de ministros religiosos. Susana, também, filha 

                                                             
26  Existe, hoje, uma ampla bibliografia sobre o metodismo, inclusive em português. Citamos 
apenas alguns, mais importantes: BUYERS, Paul Eugene. História do Metodismo. São Paulo: 
Imprensa Metodista, 1945. HEITZENRATER, Richard P. Wesley e o povo chamado metodista. 
São Bernardo do Campo: EDITEO, Rio de Janeiro: Pastoral Bennett, 1996. REILY, Duncan A. 
Metodismo Brasileiro e Wesleyano. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1981. REILY, 
Duncan A. Momentos Decisivos do Metodismo. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 
1991. CAMARGO, Baez. Gênio e Espírito do Metodismo Wesleyano. São Paulo: Imprensa 
Metodista, 1986. MÍGUEZ BONINO, José. Metodismo: releitura latino-americana. Piracicaba: 
UNIMEP; São Bernardo do Campo: FATEO, 1983. MÍGUEZ BONINO et al. Luta pela Vida e 
Evangelização: a tradição metodista na teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, 
Piracicaba: UNIMEP, 1985;  SALVADOR, José Gonçalves. História do Metodismo no Brasil. Rio 
de Janeiro: Centro Editorial Metodista de Vila Isabel, 1982. KLAIBER, Walter & MARQUARDT, 
Manfred.  Viver a Graça de Deus: Um compêndio de Teologia Metodista. São Bernardo do 
Campo: EDITEO, São Paulo: Cedro, 1999; SERMÕES de John Wesley: Texto em Inglês com 
duas traduções em português. Editores Cláudio  Ribeiro de Oliveira, Helmut Renders, José 
Carlos de Souza,  Paulo Ayres Mattos, Rui de Souza Josgrilberg. São Bernardo do Campo: 
Centro de Estudos Wesleyanos: Editora da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 2006. 
Neste trabalho usamos a Tradução de Izilda Peixoto Bella, revisada pelos editores. Daqui em 
diante esta obra será citada por meio da abreviatura SJW. THE WORKS OF JOHN WESLEY: 
The Bicentenial Edition. Edited by Richard P. Heitrzenrater. Nashville – EUA; Abingdon Press,                  
1984. DVD. Daqui em diante esta obra será citada por meio da abreviatura TWJW. Existe 
também uma biblioteca virtual sobre o metodismo, razoável em número de volumes e de boa 
qualidade, no site da Igreja Metodista de Vila Isabel: <http://www.metodistavilaisabel.org.br/>. 
Acesso em: 20 mai. 2015. Para uma visão crítica deste movimento, referente ao marxismo: 
THOMPSON, Edward P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. 3 v. Especialmente: Vol 1, caps 1 a 4, Vol 2 caps 1 e 6, Vol 3, caps 1 e 4. Deixamos de 
aludir aqui as obras que tratam mais especificamente da questão do metodismo relacionado à 
educação. Algumas delas serão citadas no decorrer do texto.  

 

http://www.metodistavilaisabel.org.br/
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de ministro. Entretanto, os avós e o bisavô de John Wesley pertenciam à 

“Dissidência”27, condição que seu pai abandonou ao término de sua formação 

teológica em Oxford, filiando-se à Igreja oficial28.  

Em 1720, John chega a Oxford onde faz a sua formação, tornando-se 

Bacharel em Artes em 1724, Mestre em Artes em 1727 e, neste mesmo ano, 

tornou-se diácono. Em 1726, foi eleito fellow29 do Lincoln College. Em 1728, foi 

ordenado presbítero30.   

De 1729 a 1735, seus irmãos Samuel e Charles e outros dois estudantes, 

formaram um grupo que se reunia regularmente todas as semanas, dedicado ao 

estudo da Bíblia, à oração, ao cultivo de uma vida disciplinada, à ajuda aos 

necessitados. Ainda em 1729, logo que retornou de Epworth, onde ajudava seu 

pai na paróquia local, John aderiu a esse grupo assumindo paulatinamente a 

liderança no mesmo. O grupo foi chamado pelos outros estudantes, de uma 

forma jocosa, como “Clube Santo”, nome do qual o próprio Wesley não gostava, 

mas acabou usando várias vezes em seus escritos. O nome “metodista”, outra 

forma pejorativa dos demais estudantes se referirem ao grupo, foi o que, afinal, 

denominou o movimento. Wesley tinha a disciplina como um de seus princípios 

de vida e por esse motivo era extremamente metódico no seu viver. Ele imprimiu 

no grupo esse mesmo caráter. O comportamento metódico que eles passaram 

                                                             
27 A “Dissidência” é um movimento surgido na Igreja da Inglaterra, no século XVI. Enquanto a 
Reforma repercutia no continente europeu, a Igreja da Inglaterra separava-se do catolicismo. 
Nessa separação foi adotado o calvinismo como diferencial contra o ‘romanismo’. Entretanto, 
para alguns, a Igreja oficial ainda mantinha muitos elementos de catolicismo, por exemplo, a 
liturgia do Livro de Oração Comum. Por esse motivo surgiu a ‘dissidência’ ou ‘puritanismo’, que 
visava purificar a Igreja desses resquícios. A partir de 1660, com a restauração da monarquia 
sob Carlos II, houve forte perseguição aos dissidentes. A ‘dissidência’ na Inglaterra evoluiu em 
congregacionais, presbiterianos e batistas. Ver: REILY, 1991. p. 11-16. 
28  REILY, 1991, p 12-17. 
29 Membro do corpo dirigente de um College, categoria que era reservada a homens solteiros, 
via de regra, clérigos. Entre suas atribuições estavam responsabilidades acadêmicas, como 
presidir os debates públicos que na época figuravam como uma das mais importantes funções 
da universidade e pregar algumas vezes. Numa dessas ocasiões pregou um de seus mais 
importantes sermões A Circuncisão do Coração, em 1733 (SJW. Sermão n° 17), no qual expôs 
a suas ideias sobre a perfeição cristã. O Lincoln College é uma das unidades da Universidade 
de Oxford que abriga estudantes de graduação e pós graduação em uma diversidade de cursos 
nas áreas científica e humanística.  Cf. HEITZENRATER, 2006, p. 34; REILY, 1991, p. 28; 
BUYERS, 1945, p. 26; <http://www.lincoln.ox.ac.uk/ content/view/31/38/>. Acessado em: 7 set. 
2015;  
30  HEITZENRATER, 2006, p. 34-39. 

 

http://www.lincoln.ox.ac.uk/content/view/31/38/
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a desenvolver chamou a atenção dos demais estudantes, que começaram a 

chamá-los ‘metodistas’. Conforme Buyers:  

Como esse grupo de moços levou a sério a vida cristã, assistindo aos 

cultos, tomando a Santa Ceia com regularidade, estudando a Palavra 

de Deus diariamente (sic) e com regularidade e visitando os presos, 

foram alcunhados “Traças da Bíblia”, “Clube Santo” e “Metodistas”. O 

termo “Metodistas” vingou e desde aquele tempo para cá os discípulos 

de Wesley têm sido chamados “metodistas”31.   

 

Com o tempo, os próprios integrantes do grupo assimilaram este nome, 

inclusive Wesley. Assim iniciou-se o movimento ‘metodista’. 

Wesley viveu uma intensa busca espiritual, mesmo depois de ministro 

ordenado, tendo inclusive vivido uma experiência como missionário na colônia 

de Geórgia, hoje Estados Unidos da América, onde, sob o pretexto de 

evangelizar os silvícolas, buscava, na verdade, aplacar suas angústias com 

relação à sua salvação pessoal.  Essa busca só teve fim com sua experiência 

religiosa de 1738, conhecida como “experiência do coração aquecido”32 e tida 

por muitos como o início do movimento metodista. A partir daí, “[...] sentiu-se 

renovado e profundamente impulsionado a um novo padrão de ministério 

pastoral, com maior atenção ao povo e o desenvolvimento de sociedades 

religiosas, que retomaram o título ‘metodistas’”33. 

Wesley teve uma vida de intensas atividades com a extensão e 

organização do movimento metodista e também com a preocupação de dotar 

esse movimento de uma fundamentação capaz de dar suporte ao seu 

crescimento e de formar e capacitar seus seguidores, já que “[...] tinha a 

                                                             
31  BUYERS, 1945, p. 27.  
32 Em seu Journal, diário escrito para ser publicado (diferentemente do Diaries – diário particular, 
secreto, cf. REILY, 1981, p. 4), referente ao dia 24 de maio de 1738, Wesley faz uma narração 
de sua ‘experiência religiosa’. O parágrafo mais importante, citado em inúmeras obras, é: “À noite 
fui, muito contra a minha vontade, a uma sociedade na Rua Aldersgate, onde alguém estava 
lendo o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. Faltava cerca de um quarto para as nove horas, 
enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu 
coração abrasado de maneira estranha (em outras traduções diz ‘estranhamente aquecido’ – 
observação minha). Senti que confiava em Cristo, Cristo somente para a salvação; e que foi-me 
dada a certeza de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim os meus, e me tinha livrado da lei 
do pecado e da morte.” JOY, James Richard. O Despertamento Religioso de João Wesley.  3. 
ed. Rio de Janeiro: Pastoral Bennet, 1996. Cf. tb. REILY, 1981, p. 83–103. 
33 RODRIGUES, Hélerson Bastos. Um movimento educacional (Igreja Metodista) in: STRECK, 
Danilo (Org.). Educação e Igrejas no Brasil: um ensaio ecumênico. São Bernardo do Campo, SP: 
Ciências da Religião/CELADEC, 1995. p. 34. 
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convicção de que o movimento metodista, enquanto movimento de renovação, 

poderia declinar em apenas uma geração caso não fosse dada aos metodistas 

a oportunidade de aprenderem [...]”34. 

 Ele procurava, “através deste esforço, evitar que o povo metodista 

experimentasse uma religiosidade fanática, irracional e alicerçada apenas numa 

experiência emocional”35. Hélerson Rodrigues nos dá uma ideia dessa atividade, 

em relação a suas obras, dizendo: “há 370 obras, sobre assuntos variados, por 

ele produzidas”36. O pesquisador Hugo Assmann nos dá os números que 

apontam a magnitude de sua obra: 14 volumes de Obras (Teológicas, Pastorais, 

Filosóficas, Biográficas, Medicinais, de Divulgação Científica etc.), 8 volumes de 

Diário, 8 volumes de Cartas, 13 volumes de Obras Poéticas (em coautoria com 

seu irmão Charles), e ainda, em suas palavras, “os famosos 2 volumes de 

Sermões Escolhidos e o alentado volume de Notas Explicativas sobre o Novo 

Testamento”37. Diz Assmann também que ele foi biografado por todos os 

ângulos: “a gente fica realmente impressionado com a quantidade de livros sobre 

Wesley”38.  

 

Em 1744, Wesley convocou a primeira Conferência (Concílio) Metodista 

que foi constituída pelos irmãos Wesley (John e Charles), quatro outros ministros 

anglicanos e quatro pregadores leigos. Um dos objetivos dessa Conferência foi 

“[...] buscar discernir o desígnio de Deus para os metodistas. Concluíram que 

Deus levantara os metodistas para ‘reformar a nação, especialmente a Igreja, e 

espalhar a santidade bíblica sobre a terra’”39. 

 

                                                             
34 CASTRO, Clovis Pinto de. Metodismo – um movimento essencialmente pedagógico. Palestra 
proferida na Assembléia do COGEIME: Rio de Janeiro 22 e 23 de maio de 1998. Texto 
fotocopiado. p. 8. 
35  CASTRO, 1998. p. 9. 
36 RODRIGUES. In: STRECK, p. 35. Ver tb. MESQUIDA, Peri. Hegemonia Norte-Americana e 
Educação Protestante no Brasil: um estudo de caso. Juiz de Fora: EDUFJF; São Bernardo do 
Campo: EDITEO, 1994. p. 98.   
37 ASSMANN, Hugo. Basta a “Santidade Social”?: Hipóteses de um católico romano sobre a 
fidelidade metodista. In: MÍGUEZ BONINO, 1985, p. 189. 
38 ASSMANN, 1985, p. 189. 
39 REILY, 1991, p. 49. Cf. tb MESQUIDA, Peri. Hegemonia Norte-Americana e Educação 
Protestante no Brasil. Juiz de Fora: EDUFJF; São Bernardo do Campo: EDITEO, 1994, p. 95.   
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1.1.1  O Movimento Metodista e a Educação 

Na continuidade desse processo, o movimento metodista teve uma 

enorme expansão, aliando sempre três aspectos: o eclesial, o educacional e o 

social. Na base do desenvolvimento deste movimento religioso peculiar, estão 

tanto as convicções teológicas como a prática de Wesley.  

É possível que algumas destas profundas convicções venham desde seu 

lar em Epworth.  Quanto à questão eclesial, é bom lembrar que seus pais Samuel 

e Suzana eram, ambos, filhos de ministros religiosos (no caso de John Wesley,  

era a quarta geração de pastores da família). Porém seus antepassados 

pertenciam à Dissidência. Tanto Samuel como Suzana, ainda na adolescência, 

examinaram a discussão e as controvérsias entre os dissidentes e a Igreja da 

Inglaterra e optaram por esta40. É de se supor, portanto, que havia uma adesão 

consciente e também uma defesa da Igreja Oficial no lar onde John foi criado. É 

possível que esta atmosfera o tenha influenciado a tal ponto que, mesmo 

liderando um grande movimento religioso, ele não desejou se separar da Igreja 

oficial. Reily nos informa que Wesley admirava a liturgia do Culto da Igreja da 

Inglaterra e que considerava a liturgia do Livro de Oração Comum uma das mais 

perfeitas do mundo. Ora, um dos pontos mais agudos da discussão entre a 

Dissidência e a Igreja Oficial era exatamente o Livro de Oração Comum, 

desejando os dissidentes ‘purificá-lo’ dos elementos de catolicismo que ele ainda 

conservava. Isto nos leva a concluir que, possivelmente, desde sua tenra idade, 

Wesley assumiu, com convicção, a defesa da Igreja Oficial e por isso não 

desejou se separar dela.  O que desejava é que seu movimento fosse um 

“fermento para levedar a massa” da Igreja da Inglaterra ou, nas palavras da 

declaração da Conferência de 1744, um movimento para “reformar [...] 

especialmente a Igreja”. Em função dessa sua posição, somente após sua morte, 

o movimento separou-se da Igreja Oficial e surgiu a Igreja Metodista da 

Inglaterra. Porém, mesmo a contragosto de Wesley e por razões de uma 

                                                             
40  Sobre este ponto é necessário destacar que na época as moças eram educadas apenas para 
serem esposas e mães. Porém Suzana estudou Línguas e Teologia. Sua opção pela Igreja 
oficial, contra a de seu pai, pode ser considerada esclarecida e também corajosa. Sobre esse 
ponto: REILY, 1991, p. 11.   
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conjuntura específica, ainda durante sua vida, surgiu a primeira Igreja Metodista: 

a Igreja Episcopal Metodista dos Estados Unidos da América.  

Quanto à educação, além das questões teológicas que veremos adiante, 

é também possível que John Wesley tenha sido despertado para sua importância 

através da meditação de sua própria experiência, como da de seus irmãos, no 

seu lar em Epworth.  

Ainda que não fossem estritamente pobres, pois tinham até certo 

parentesco com pessoas da nobreza41, Samuel e Suzana, tendo uma prole 

extensa, não tinham recursos financeiros para educar seus filhos (o próprio 

Wesley sempre dependeu de bolsas de estudos e favores para sua formação 

superior). A solução encontrada por Suzana foi que ela própria educaria seus 

filhos. Dona de um caráter rígido e determinado, em parte seguindo a 

compreensão da época, ela iniciava essa educação desde os primeiros meses 

de seus filhos. Ainda bebês eram ‘educados’ quanto ao tempo de dormir, a 

chorar baixinho e antes de completar um ano a ‘respeitar a vara’. Assim ela 

‘dominava a vontade’ de seus filhos, o que fazia com convicção, pois pensava 

que os pais que permitem a uma criança desenvolver vontade própria são 

considerados em geral bondosos e benignos, porém, na verdade são cruéis: 

mais tarde terão que usar tal severidade com seus filhos que resultará em 

experiência dolorosa tanto para os filhos, como para eles próprios. Assim, desde 

pequeninos, são educados a uma rotina que assimilam e reproduzem sem 

queixas.  

Suzana mesma assumia a alfabetização dos filhos e o fazia em um dia: o 

dia em que cada filho completava cinco anos de idade era totalmente dedicado 

à sua alfabetização. Nesse dia, a criança aprendia o alfabeto, tanto em letras 

minúsculas como em letras maiúsculas, e o trabalho só se encerrava quando a 

criança iniciasse a ler. Suzana e Samuel tiveram dezenove filhos, dos quais nove 

morreram na infância. Dos que sobreviveram todos, menos a primeira Kezzy – 

que levou para aprender “mais anos que os meses que os demais levaram” – e 

Molly e Nancy, que levaram um dia e meio e por isso foram consideradas burras 

(opinião que a própria Suzana reviu ao considerar o tempo que as crianças em 

                                                             
41 REILY, 1991. P. 18. 
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geral levavam para aprender as letras), aprenderam as letras com perfeição no 

seu primeiro dia. No segundo dia recebiam sua cartilha: a Bíblia. E iniciavam a 

leitura por Gênesis 1.1, lendo primeiramente um versículo, tantas vezes quantas 

necessárias para lê-lo perfeitamente, depois grupos de cinco, depois de dez 

versículos, até que conseguissem ler todo o capítulo, continuando sempre a 

leitura da Bíblia. A própria Suzana se admirava: “É quase incrível o que se pode 

ensinar a uma criança em um trimestre, por vigorosa aplicação, se ela tem 

apenas regular capacidade e boa saúde”42.  Refiro-me a que a importância da 

educação talvez tenha sido despertada em Wesley pela reflexão sobre como era 

em sua casa, porque esse método é relatado pela própria Suzana, em carta 

escrita a John, por solicitação deste, datada de 24 de junho de 173243.  

Também o Reverendo Samuel, seu pai, tinha especial preocupação com 

a educação. Membro correspondente da Sociedade para a Promoção do 

Conhecimento Cristão - SPCK (Society for Promoting Chistian Knowlege), 

Samuel organizou em Epworth uma pequena Sociedade em cuja declaração de 

propósitos, por ele escritas, constava tanto a educação como a assistência aos 

pobres: 

Seu primeiro objetivo é criar escolas para os pobres, nas quais as 
crianças (ou se necessário, adultos) possam ser instruídas nos 
fundamentos do cristianismo por homens de piedade reconhecida e 
aprovada. 
[...........] 
[...........] 
O quarto é cuidar dos enfermos e outros pobres, e proporcionar-lhes 
auxílio tanto espiritual como corporal44. 

 
 

Não podemos esquecer também que o metodismo surgiu em uma 

Universidade, a Universidade de Oxford, com o Clube Santo, já referido, que 

tinha como uma de suas atividades a de estudar juntos. 

Portanto, desde sua infância, passando pelo Clube Santo e por toda a sua 

formação acadêmica, a educação e o estudo tiveram importância fundamental 

para Wesley. Não é de se admirar que, assim que foi possível, ele se ocupou em 

                                                             
42 REILY, 1981, p. 58. 
43 A referida carta encontra-se no livro Metodismo Brasileiro e Wesleyano, de Duncan A. Reily, 
1991, p. 53 a 61. 
44 HEITZENRATER, 1996. p. 21 e 29. 
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fundar escolas e proporcionar educação a todas as pessoas que pudesse 

alcançar: crianças, jovens e mesmo idosos, do sexo masculino ou feminino, 

resultando, em alguns casos, em experiências novas para a época45.  

No próprio Clube Santo de Oxford, já havia a preocupação com a 

educação. Reily relata que constavam nos documentos do Clube as seguintes 

regras, em forma de perguntas: 

Será que não podemos tentar fazer o bem para os que estão famintos? 
Não podemos contribuir o pouco que temos para que seus filhos 
tenham roupa e sejam ensinados a ler? Não podemos ver se são 
ensinadas, sem catecismo, as orações curtas para a manhã e a 
noite?46 

 

Igualmente, em Davidson Mangueira, encontramos a seguinte informação 

Os metodistas de Oxford também criaram uma escola para crianças 
pobres, eles pagavam a professora e até compravam roupas para as 
crianças. Vale salientar que nessa época a educação era acessível 
somente para aqueles que podiam pagar bem por ela, que eram a 
minoria em relação à população total, composta por uma grande 
maioria pobre47. 

 

Em relação à questão social, é possível que também as experiências 

familiares de Wesley tenham tido preponderância na sua reflexão que se 

expressou sempre em práticas suas e de seus seguidores. Talvez um 

acontecimento marcante quanto a este ponto tenha sido que, quando John tinha 

apenas dois anos de idade, seu pai foi preso em função de uma dívida que não 

havia sido paga. Não sabemos quanto tempo ele passou na prisão, porém, 

certamente a angústia de sua mãe, diante de tal dificuldade, foi tão grande que 

possivelmente marcou indelevelmente a mente do menino. Sobre esse episódio, 

Reily relata o seguinte:  

                                                             
45 Ver: CASTRO, 1998, p. 10 ss. 
46 REILY, Duncan Alexander. João Wesley e as crianças. In: Caminhando. Revista da Faculdade 
de Teologia da Igreja Metodista. São Bernardo do Campo : EDITEO,  Número 12, ano 8, Segundo 
semestre de 2003, p. 11-29. p. 16. 
47 MANGUEIRA, Davidson Belo. Educar para Transformar: Pistas para uma educação metodista 
inclusiva. 2004. 92 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado) – Faculdade de Teologia da 
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2004. p.31-32. A expressão 
“metodistas de Oxford” ou “metodismo de Oxford” tornou-se quase uma referência técnica no 
meio acadêmico metodista para o Clube Santo e os primeiros metodistas, entre 1729 e 1735, 
considerado como o primeiro núcleo do metodismo. Ver: REILY, 1991, p. 28. 
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Depois que o Rev. Samuel finalmente conseguiu sair da prisão, o bispo 

diocesano perguntou a Susana: “Durante a prisão de seu marido, 

chegou a faltar pão na sua mesa?” Depois de pensar um pouco, 

Susana respondeu: “Faltar pão, não: não chegou a faltar. Mas a 

dificuldade de conseguir o dinheiro para comprar o pão para por na 

mesa e de repor o dinheiro emprestado depois foi quase tão grande 

como se tivesse faltado mesmo”48. 

 

Reily conclui: “A simpatia, compreensão e identificação de Wesley com os 

pobres encontram parte de suas raízes na vivência diária na casa pastoral de 

Epworth” 49. 

Não esqueçamos que, em sua experiência do Clube Santo, uma das 

atividades de cunho social realizadas pelo grupo de estudantes era a visita aos 

presídios e, principalmente, a visita e o auxílio às famílias dos presos. 

Ainda, podemos pensar que também teologicamente a opção de seus 

pais pela Igreja Oficial talvez tenha influenciado João Wesley com relação ao 

trabalho social.    Uma das questões em disputa entre o pietismo, influenciado 

pelo calvinismo, e a Igreja Oficial era em relação à salvação. Conforme veremos 

adiante, para a Igreja da Inglaterra, ainda por influência da Igreja Católica, as 

obras acompanham o processo da salvação, enquanto para o pietismo, seguindo 

a Reforma, a salvação só se dá por fé. Wesley, ao que sabemos, nunca 

argumentou que as obras fossem necessárias para uma pessoa ser salva, mas 

sempre que elas são decorrência e evidência da salvação.  

Sobre esse aspecto, em 1981, por ocasião do “24 de Maio Dia do 

Metodismo” a Universidade Metodista de Piracicaba, através da Reitoria, 

Pastoral Universitária e Centro de Filosofia, lançou um opúsculo, mimeografado, 

em que faz uma coletânea de afirmações de Wesley sobre a responsabilidade 

social dos metodistas, retiradas de seus sermões, correspondências e outros 

escritos. Quase todas essas citações corroboram o que foi dito acima. 

Apresentamos algumas delas:  

O amor cristão é em si mesmo generoso e desinteressado; nasce não 

de qualquer ponto de vista de vantagem para nós mesmos, nem de 

                                                             
48 REILY, 1991, p. 19. 
49 REILY, 1991, p. 19. 
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lucro ou de louvor, nem ainda de prazer do amor... O amor social – se 

significa o amor ao próximo, é absolutamente diferente do amor egoísta 

(Cartas II, ‘Ao Dr. Conyers Middleton’, p. 377)50. 

Ao cristão não satisfaz o abster-se meramente da prática do mal. Sua 

alma tem sede de fazer o bem... Tendo, pois, oportunidade, se não 

pode fazer obras de mais alta valia, ao menos alimenta os famintos, 

veste os nus, auxilia os órfãos e os peregrinos, visita e ajuda os que 

estão enfermos ou presos. Dá todos os seus bens para o sustento dos 

pobres. Regozija-se em trabalhar ou sofrer por eles. (Sermões I, ‘O 

Cristianismo Bíblico’, p. 87)51. 

 

Por outro lado, Wesley tinha a convicção de que “O Evangelho de Cristo 

não conhece religião, que não seja religião social; não conhece santidade, que 

não seja santidade social” 52. Isto porque “O cristianismo é essencialmente uma 

religião social e torná-lo em religião solitária, é destruí-lo”53. 

O sentido do social em Wesley deriva de sua visão de uma 

“Espiritualidade Comprometida”, conforme Rui Josgrilberg. 

A visão de John Wesley incluía um dinamismo e um equilíbrio entre as 

partes distintas da missão e da vida cristã: faça isso, mas não deixe de 

fazer aquilo. Assim se explicam as suas expressões típicas: santidade 

interior e exterior, santidade de coração e santidade de vida, vida cristã 

pessoal e reciprocidade cristã comunitária, santidade pessoal e 

santidade social. Wesley via nesse equilíbrio um remédio para os 

desvios mais comuns, como o individualismo na vida e no testemunho, 

ou o quietismo, o fanatismo, o antinomianismo e o conformismo, ou 

ainda a fé sem obras e a vida sem frutos54. 

Ou, 

A visão da espiritualidade wesleyana abrange o ser humano total e a 

totalidade da vida. O material e o natural, o pessoal e o social, as 

condições concretas de vida – como o dinheiro, a família, o trabalho, o 

estudo, a saúde – são parte efetiva da espiritualidade. Há uma relação 

estrutural, indissociável entre o espírito humano e a ação do Espírito 

Santo, que envolve todas as esferas práticas e materiais da vida. 

Nenhum desses aspectos [...] escapou das observações e análises de 

                                                             
50 24 DE MAIO DIA DO METODISMO: O Cristianismo é essencialmente uma religião social e 
torná-lo uma religião solitária é, na verdade, destruí-lo. Piracicaba: UNIMEP, 1981. 
Mimeografado. p. 08. 
51 24 DE MAIO DIA DO METODISMO, 1981, p. 09. 
52 24 DE MAIO DIA DO METODISMO, 1981, p. 06. 
53 24 DE MAIO DIA DO METODISMO, 1981, p. 06. 
54 JOSGRILBERG, Rui de Souza. Espiritualidade Comprometida. In: REILY, Duncan Alexander; 
SOUZA, José Carlos de; JOSGRILBERG, Rui de Souza. Teologia Wesleyana Em Perspectiva. 
São Bernardo do Campo: EDITEO, 2005. 72p. p. 55. 
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Wesley, de tal modo que o bem-estar físico e social fossem parte da 

saúde espiritual55. 

 

Porém, nesta “concepção decididamente ativa da fé”56, a motivação não 

poderia ser outra senão a vivência prática do Evangelho, entendido como amor 

a Deus e amor ao próximo: 

Pessoas bem intencionadas limitam toda a sua religião ao hábito de 

acompanhar as orações da Igreja, receber os elementos da Ceia do 

Senhor, ouvir sermões, ler manuais de piedade, negligenciando ao 

mesmo tempo o fim de tudo isso, que é o amor a Deus e ao próximo57. 

 

A partir deste fundamento, estas três formas de expressão do metodismo, 

o eclesial, o educacional e o social, são inseparáveis. Onde o metodismo estiver 

presente, haverá sempre Igreja, Escola e instituição de assistência social.  

Essa fundamentação e prática repousa não somente na compreensão 

que Wesley tinha da vida cristã e sua missão, mas na sua própria prática de vida 

e na experiência que ele patrocinou: 

A velha fundição de Londres, por exemplo, transformou-se num 

verdadeiro crisol de projetos –  casa de misericórdia para as viúvas, 

escola para meninos, dispensário para enfermos, bolsa trabalho e 

agência de emprego, cooperativa de crédito e agência de empréstimo, 

sala de leitura e igreja58. 

 

1.1.2  Desenvolvimento do movimento metodismo na Inglaterra na época 

de Wesley 

Como vimos, o próprio Wesley nunca fundou uma Igreja. Ele permaneceu 

fiel ao anglicanismo durante toda a sua vida e não permitiu que os seus adeptos 

fundassem outra Igreja na Inglaterra59. A primeira Igreja Metodista surgiu nos 

                                                             
55JOSGRILBERG, Rui de Souza. Espiritualidade Comprometida. In: REILY. 2005. 72p. p. 58-59.  
56 MÍGUEZ BONINO, 1983, p. 9. 
57 24 DE MAIO DIA DO METODISMO,1981, p. 07.  
58 MÍGUES BONINO, 1985, p. 26. 
59 Aqui cabe um esclarecimento: consideramos Igreja (com I maiúscula) um ramo independente 
e autônomo do cristianismo, enquanto as comunidades nos diversos locais, pertencentes a uma 
Igreja, são chamadas “igreja local”. Na Inglaterra do século XVIII havia “as sociedades religiosas”, 
que podemos considerar semelhantes a igrejas locais. Essas sim, Wesley e os metodistas 
fundaram inúmeras. Ele, porém, não se desvinculou da Igreja Anglicana.  
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Estados Unidos, em 1784, antes mesmo da morte de Wesley. Somente após sua 

morte, em 1791, o movimento na Inglaterra tornou-se Igreja. Entretanto, ele 

fundou escolas. Dentre elas, a hoje famosa Kingswood School. Em 1740, George 

Whitefield, ministro e brilhante pregador, pertencente ao primeiro grupo 

metodista, integrante do chamado metodismo Oxford (1729 – 1735)60, que 

posteriormente se separou de Wesley por adotar posturas calvinistas, percebeu 

a necessidade de fundar uma escola para filhos de trabalhadores nas minas de 

carvão de Kingswood. Levantou fundos para isso e lançou a pedra fundamental. 

Mas, logo em seguida, emigrou para a América do Norte. Wesley assumiu essa 

obra ainda em embrião e, sob sua responsabilidade, a escola se tornou uma 

realidade. Em 1748, Wesley funda, no mesmo local, a segunda escola de 

Kingswood, conhecida como “Escola Nova”61. Esse é também considerado o ano 

do início da Educação Metodista, cujos 250 anos foram comemorados em 1998, 

com uma bonita placa comemorativa instituída pela Associação Metodista 

Internacional de Escolas, Faculdades e Universidades – IAMSCU, e reproduzida 

pelas principais instituições educacionais metodistas em todo o mundo.  

Sobre essa escola, Wesley escreveu em seu diário: 

Em Kingswood, havia um salão para a escola, quatro pequenas salas 

para alojar os professores e, como é agradável a Deus, para abrigar 

também algumas crianças pobres. Durante o dia, as crianças mais 

pobres da cidade aprendiam a ler, escrever, contar e, especialmente, 

com a ajuda de Deus, a conhecer a Deus e a Jesus Cristo que Ele 

enviou. Os alunos mais velhos, que não devem estudar à mesma hora 

que os jovens (porque há estudantes de todas as idades, inclusive 

alguns de cabelos grisalhos), aprenderão nas mesmas salas, porém 

de manhã bem cedo ou à tardinha, para que os estudos não 

atrapalhem seus trabalhos62. 

Percebe-se, portanto, que, nesta escola, estudavam crianças, jovens e 

adultos, inclusive idosos, sistema que, aliás, permaneceu por muitos anos. A 

educação de adultos foi “possivelmente uma obra pioneira na Inglaterra do 

século XVIII [...] justamente no momento do arranque da revolução industrial e 

da aceleração do processo de urbanização”63. 

                                                             
60 REILY, 1991, p. 28. 
61 REILY, 1981, p. 159. 
62 Citado por MESQUIDA, 1994, p. 208-209 (grifo do autor). Cf. tb. RODRIGUES. In STRECK,:  
1995, p. 35. 
63 MESQUIDA, 1994, p. 97. 
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Porém, esta não foi a única escola fundada pelo movimento metodista 

nascente. Wesley havia já visitado os orfanatos de  Halle e Herrnhutt,  dos Irmãos 

Morávianos e ficara profundamente impressionado com eles. Posteriormente, 

transcreveu um “extrato da Constituição da Igreja dos Irmãos Moravianos de 

Herrnhutt”, de 1735, onde consta: 

No orfanato, mais ou menos 70 crianças são criadas separadamente 
conforme o sexo, além de que algumas pessoas experimentadas são 
nomeadas para consultar com os pais na educação dos filhos. Para 
ensinar-lhes o cristianismo, usamos o catecismo de Lutero, e 
estudamos para corrigir as vontades bem como a sua compreensão, 
achando que  quando a vontade se move, aprendem mais em poucas 
horas do que em muitos meses de outra forma [...]64.  
 
 

A partir dessa experiência, nos três polos onde se organizou o metodismo 

– Bristol, Londres e Newcastle-on-Tyne –, nos quais havia sociedades fortes e 

com boa estrutura de prédios, auditórios e salas, Wesley formou escolas. Aí 

também, além de pregadores e professores, algumas crianças eram 

hospedadas65. É o que Reily informa: “Os metodistas criaram várias outras 

escolas para os pobres e os filhos dos pregadores wesleyanos, tais como a 

Escola da Fundição em Londres e a Casa dos Órfãos em Bristol”66. 

Como o objetivo dessas escolas não era apenas a educação em si, mas 

“conhecer a Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou”67, podemos concluir que o 

metodismo também alicerça sua expansão na construção de “capelas que serão 

escolas e escolas que serão capelas”68, o que se tornou possível graças à 

possibilidade de “desempenho de funções especiais permitidas ao leigo e a 

‘sacralização’ da escola acompanhada por uma ‘dessacralização’ do templo”69. 

Isso demonstra a grande preocupação de Wesley com a educação das 

crianças, bem como dos adultos. Ele via “a aprendizagem como o resultado de 

um processo de educação permanente e contínuo”70 e pensava que era 

necessária porque  

                                                             
64 REILY. In: Caminhando. Número 12, Ano 8, 2003. p. 19. 
65 REILY. 2003. p.19. 
66 REILY, 1981, p.159. 
67 Expressão usada por Wesley ao se referir à Escola de Kingswood. Ver nota nº 37. 
68 MESQUIDA,1994, p. 97. 
69 MESQUIDA,1994, p. 208. 
70 MESQUIDA,1994, p. 97. 
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[...] a doutrina da perfeição cristã não era compatível com o 

analfabetismo. Era necessário que o metodista soubesse ler e 

escrever para estudar a Bíblia e os escritos do fundador e para, 

cantando, interiorizar as mensagens pietistas dos poemas de Charles 

Wesley e, assim, marchar na direção da salvação plena71.   

 

Interpretando o sentido deste movimento, Peri Mesquida, em sua 

pesquisa de doutoramento publicada no Brasil com o título Hegemonia Norte-

Americana e Educação Protestante no Brasil72, defende a tese de que o 

metodismo, antes de ser uma Igreja, é um movimento pedagógico. A mesma 

tese é corroborada por Clovis Pinto de Castro, em palestra proferida em Porto 

Alegre, com o título Metodismo – um movimento essencialmente pedagógico73.  

Castro diz se inspirar em Mesquida para sua afirmação. Porém, diferentemente 

daquele, que vê o sentido pedagógico do metodismo como uma ‘igreja que é ao 

mesmo tempo escola e escola que é ao mesmo tempo igreja’, Castro defende 

que é nos métodos e estratégias que Wesley usaria a partir de sua visão 

missionária, que se deva fundamentar essa afirmação. Em suas próprias 

palavras: 

Para a concretização de sua visão missionária, Wesley esteve atento, 

a todo o instante, aos métodos e estratégias que usaria, e é 

justamente na aplicação desses que se pode perceber o movimento 

metodista como um movimento essencialmente pedagógico. Por 

exemplo, a agenda proposta por Wesley para a Conferência Metodista 

de 1744 era: O que ensinar? Como ensinar? O que fazer? Essa agenda 

refletia sua preocupação com a formação de pregadores leigos74. 

  

Castro vê na estrutura que assumiu o movimento metodista, com as 

Sociedades, formadas de várias Classes e Classes formadas de vários Círculos 

(ou bands – grupos com até 12 pessoas – que estudaremos adiante), uma 

estratégia para facilitar o aprendizado dos seus seguidores. A partir deste 

argumento, relata as principais iniciativas educacionais de Wesley, dividindo-as 

                                                             
71 MESQUIDA,1994,p. 97. 
72 MESQUIDA,1994, p. 97. Cf. tb. RODRIGUES. In: STRECK,1995, p. 34-38.  
73 CASTRO, Clovis Pinto de. Metodismo – um movimento essencialmente pedagógico. Palestra 
proferida no Colégio Americano, em Porto Alegre, em janeiro de 2002. Texto fotocopiado. 
74 CASTRO, 2002. p. 7. Grifos do autor. 
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em três áreas (a modo dos documentos sobre Educação na Igreja Metodista no 

Brasil75): Educação Cristã; Educação Teológica e Educação Secular.  

Mesquida, interpretando o movimento metodista, afirma: 

O metodismo wesleyano não foi nem uma reação nem uma revolução. 

Antes, se constituiu em um movimento reformador e educativo que 

teve como objetivo transmitir uma nova visão de mundo e formar um 

novo senso comum, isto é, fomentar uma ‘nova cultura’, tendo em vista 

uma ‘reforma intelectual e moral’76. 

 

 

O movimento metodista na Inglaterra desenvolveu-se rapidamente. 

Apesar de sua grande erudição, Wesley era um homem prático e tinha um 

grande senso de administração. Aceitava de bom grado inovações que 

garantiriam o desenvolvimento de seu movimento. Foi assim com a criação das 

classes, com a aceitação da pregação ao ar livre, com a aceitação de pregadores 

leigos, com a criação dos circuitos ou zonas sob a responsabilidade de 

pregadores. Essas inovações deram dinâmica e estrutura ao movimento 

metodista.  

Como era um movimento dentro da Igreja Anglicana, mas esta fechou-lhe 

as portas, Wesley seguiu o modelo da época, de organizar Sociedades. A 

primeira delas surgiu espontaneamente quando, “pelos fins de 1739”, ao haver 

recebido grande número de solicitações de pessoas que queriam se reunir com 

ele, para que orasse por elas e lhes ensinasse a “fugir da ira vindoura”, Wesley 

                                                             
75 Veja-se: Diretrizes para a Educação na Igreja Metodista, in: Vida e Missão: Decisões do XIII 
Concílio Geral da Igreja Metodista (18-28/07/1982) e Credo Social da Igreja Metodista. 
Piracicaba: UNIMEP, 1982. 
76 MESQUIDA, 1994,  p. 96. Nota-se ai a visão nitidamente gramsciana deste autor. Antonio 
Gramsci, pensador e ativista marxista italiano (1891-1937), defendeu que a revolução comunista 
ao invés de se dar pela ‘guerra de movimento’, luta armada revolucionária, com a tomada de 
assalto do Estado, deveria ocorrer através de uma ‘guerra de posição’, em que a conscientização 
do povo pelos intelectuais orgânicos da revolução geraria paulatinamente uma ‘reforma 
intelectual e moral’ da sociedade, até o ponto de se gerar uma nova hegemonia, liderada pelas 
‘classes subalternas’. As ideias de Gramsci são anotações feitas na prisão, entre 1928 e 1935, 
que foram catalogadas e editadas na obra que se chamou Cadernos do Cárcere, publicada 
primeiramente na Itália entre 1948 e 1951, em seis volumes. Não existe no Brasil uma publicação 
na integra dos Cadernos, apenas obras que apresentam coletâneas do pensamento gramsciano, 
como: GRAMSCI, Antonio. Concepção Dialética da História. Trad. COUTINHO, Carlos Nelson. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986.  A ideia exposta por Mesquida faz referência à 
‘reforma intelectual e moral’, porém não significa que houvesse no metodismo uma 
intencionalidade revolucionária, até porque isso seria completamente anacrônico. Existe uma 
versão completa dos Cadernos em espanhol: GRAMSCI, Antonio. Cuadernos de la Cárcel. 
Edición critica del Instituto Gramsci. A cargo de GERRATANA, Valentino. México, D.F., Era, 
1981. Tomos I a VI. 
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marcou para uma quinta-feira à noite uma reunião com várias pessoas. Foi a 

origem da Sociedade Unida em Londres77 e de centenas delas que com o tempo 

se espalharam por toda a Inglaterra, como também Escócia e Irlanda chegando, 

posteriormente, aos Estados Unidos. O metodismo wesleyano não organizou 

igrejas locais, pois ele queria manter-se fiel à Igreja Anglicana. Seus seguidores 

eram instados a frequentar as igrejas anglicanas para participar dos 

sacramentos e, quando não o pudessem, teriam os sacramentos ministrados 

pelos ministros anglicanos ordenados, mesmo nas sociedades metodistas. 

Ainda assim, podemos dizer que as sociedades foram a origem do que viriam a 

ser as igrejas locais metodistas.  

As classes iniciaram quando os membros da sociedade de Bristol se 

reuniram para discutir como pagar uma elevada dívida. Um certo capitão Floy 

sugeriu que cada membro da sociedade deveria dar um penny por semana, até 

que a dívida fosse paga. Alguém argumentou que havia muitos pobres e para 

eles, mesmo pequeno, esse valor era muito elevado. Floy então pediu que lhe 

dessem o nome de onze dos mais pobres e comprometeu-se a visitá-los 

semanalmente, orar com eles, conversar sobre seu progresso espiritual e 

receber a quantia, se tivessem como fazê-lo. Caso não tivessem, ele mesmo 

daria esse valor, juntamente com o seu próprio. Não somente assumiu esse 

compromisso, como também desafiou os outros membros da sociedade que 

fizessem o mesmo. Muito mais do que recolher doações em dinheiro, as classes 

que se formaram de cada grupo de doze pessoas sob a orientação de um líder 

dentre eles, representaram a oportunidade para o crescimento na comunhão e 

na fé dos envolvidos, bem como no crescimento mútuo e na mútua 

responsabilização. Vendo os resultados práticos que daí decorriam, Wesley 

incorporou essa prática ao movimento, de modo que cada sociedade passou a 

ter várias classes78. 

Ainda menor que as classes surgiram os bands, grupos de mais ou menos 

seis pessoas, orientados por um guia, que Wesley criou por inspiração dos 

                                                             
77 BUYERS, 1945. p. 59.  
78 BUYERS, 1945, p. 60-62. 

 



47 
 

Irmãos Morávios79. Esse pequeno grupo tinha como característica o mútuo 

auxilio na disciplina cristã, a franqueza total e a correção mútua, visando à 

maturidade e perfeição cristã80. 

 Em relação à pregação ao ar livre, Wesley tinha uma grande resistência, 

pensando ser quase um pecado alguém se converter senão em uma Igreja81. 

Essa prática foi iniciada por Jorge Whitefield em 1739, após ter sido proibido de 

pregar nas Igrejas Anglicanas e também nas cadeias de Bristol. Ainda neste ano, 

Whitefield planejou uma viagem e chamou a Wesley para substituí-lo na 

pregação. Wesley foi até lá com grande resistência e desagrado. Segundo Reily, 

“em apenas três dias depois da chegada a Bristol, ele passou por uma profunda 

transformação, até uma espécie de conversão”82. Assim transcorrem os fatos: 

em 31 de março chega a Bristol, ainda escandalizado; em 1º de abril assiste a 

uma pregação de Whitefield ao ar livre, pela manhã. À noite prega na Sociedade 

Metodista na Rua Nichols. Ao falar sobre Mateus 5.1-2, de repente “veio o 

estalo”: o próprio Sermão da Montanha é um precedente da pregação ao ar livre. 

Em 2 de abril, prega pela primeira vez ao ar livre para aproximadamente 3.000 

pessoas nos arredores de Bristol83. Daí em diante, essa prática passa a ser 

comum no movimento metodista, tanto por parte de Wesley como de seus 

seguidores. Ele mesmo chegou a pregar para um público de mais de trinta mil 

pessoas algumas vezes.  

 Wesley também não aceitava a pregação por parte de leigos, porém um 

dos convertidos pela sua pregação, Thomas Maxfield, ofereceu-se para ser seu 

auxiliar na Fundição em Londres. Ele o deixava dirigir reuniões e até “exortar”, 

porém o proibia de pregar, por ser um leigo. Entretanto, Wesley viajou para 

Bristol e Maxfield não resistiu ao impulso de pregar. Quando Wesley o soube, 

voltou às pressas para proibi-lo. Entretanto, aconselhado por sua mãe, resolveu 

                                                             
79 Descendentes de John Wyclif (c.1325-1384) e Jan Hus (c. 1373-1415) que abraçaram a 
Reforma e se aproximaram do pietismo por influência do Conde de Zinzendrof, que tornou-se 
seu líder em 1727. Os moravianos, assim como o pietismo, influenciaram fortemente a João 
Wesley. Sobre esse ponto ver: 
<http://www.ultimato.com.br/?pg=show_artigos&secMestre=752&sec=769&num_edicao=287>. 
Acessado em: 26  set. 2015. 
80 REILY, 1991, p. 45. 
81 REILY, 1981, p. 135. 
82 REILY, 1991, p. 47. 
83 REILY, 1991, p. 47. 
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ouvir a pregação de Maxfield e concluiu: “É de Deus! Seja feita a Sua vontade!”84 

Também esta prática foi incorporada ao movimento metodista e foram muitos os 

leigos que se tornaram pregadores metodistas. Para isso, além de uma 

experiência pessoal de fé, dons para expor claramente a Palavra e frutos na 

forma de pessoas convertidas, era exigido um treinamento prático por um 

pregador experiente e uma intensa carga de leitura de mais de cinco horas 

diárias. O próprio Wesley preparou uma “Biblioteca Cristã” com cinquenta 

volumes de teologia e disciplinas afins, da qual exigia a leitura por parte dos 

pregadores.  

Outra providência foi organizar ‘circuitos’ ou zonas. Sobre esse assunto 

diz Buyers: 

Cada pregador tinha a sua zona. Em 1750 havia sete zonas. Os 

pregadores tinham que percorrer suas zonas regularmente, viajando 

de vinte a quarenta milhas por dia e pregando duas a três vezes por 

dia. Bennett85, escrevendo sobre isso, disse: ‘Para percorrer minha 

zona, viajo cento e cinqüenta e duas milhas em duas semanas, 

pregando publicamente trinta e quatro vezes, além das reuniões das 

sociedades’86. 

 

O próprio Bennett adotou em sua zona o sistema de conferências 

trimestrais, reunindo os pregadores e oficiais para estudarem os planos e avaliar 

o progresso do trabalho. A primeira delas se reuniu em 1748. No ano seguinte, 

foram adotadas por vários outros circuitos. Wesley, convencido da importância 

dessas conferências, mandou Bennett implantá-las em vários outros circuitos87.  

Dentre as providências para manter a eficácia da pregação por 

pregadores leigos com preparo precário, Wesley adotou o sistema de itinerância: 

a cada três meses o pregador era transferido para outro circuito. Eram, portanto, 

em sua maioria, jovens, solteiros, com condições de levar uma vida muito 

rigorosa. 

Nestas condições, o movimento metodista teve um crescimento 

espantoso tanto na Inglaterra como também na Irlanda e Escócia. O próprio John 

                                                             
84 REILY, 1991, p. 48. 
85 John Bennet foi um dos primeiros pregadores leigos do movimento metodista. Foi, inclusive, 
um dos três únicos leigos convidados a participar da Primeira Conferência, em 1744. Ver: 
BUYERS,1945, p. 49. 
86 BUYERS,1945, p. 72. 
87 BUYERS,1945, p. 60-62. 
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Wesley, incansável, entregava-se de corpo e alma ao trabalho. Segundo Buyers, 

ele viajava uma média de 7.200 quilômetros por ano (a cavalo, que era o meio 

de transporte da época). Durante sua vida viajou mais de 400.000 quilômetros. 

Pregou mais de 42.400 vezes, umas quinze vezes em média, por semana. A 

assistência a suas pregações variava de duas a trinta e duas mil pessoas.88 Em 

agosto de 1770 havia 29.406 membros, 121 pregadores e 50 zonas na Inglaterra 

e 4 pregadores e 100 capelas nos Estados Unidos. Quando Wesley morreu, no 

dia 2 de março de 1791, havia mais de 120.000 metodistas nas suas 

sociedades89.  

Quanto à educação, além da já referida Escola de Kingswood, foram 

fundadas várias outras, semelhantes, isto é, destinadas aos pobres e também 

aos filhos dos pregadores wesleyanos. Por exemplo, em Barth, Birmingham, 

Londres e Bristol.90 

Outro aspecto da obra educacional ocorreu através das Escolas 

Dominicais, que contribuíram em parte para a educação popular. Ainda que 

geralmente não ensinassem matérias seculares, seus alunos aprendiam a leitura 

e, portanto, a possibilidade de ampliação de seus conhecimentos. Wesley 

considerava que elas afastavam as crianças dos vícios e lhes ensinavam boas 

maneiras. Embora geralmente se considere Robert Raikes como o criador da 

Escola Dominical, em 1780, a primeira Escola Dominical metodista foi fundada 

por Ana Ball, em High Wycomb, em 176991. Muitas outras surgiram  em uma 

sucessão rápida. Por exemplo, em 1790 o Rev. Charles Atmore fundou uma 

Escola Dominical em Newcastle, que chegou rapidamente a 800 alunos92. 

Conforme Edwards, citado por Reily, “Ricardo Carlile, um ateu declarado e 

inimigo do Metodismo, disse que Escolas Bíblicas para a mocidade eram 

dirigidas principalmente pelos metodistas”93.  Considerando esses fatos e 

também que, segundo alguns autores, as Escolas Dominicais foram o começo 

                                                             
88 BUYERS, 1945, p. 66. 
89 <http://www.avivamentoja.com/pmwiki.php?n=Passado.Wesley> Acessado em: 25 set. 2015. 
90 BUYERS,1945, p. 76; REILY, 1981, p. 159. 
91 REILY, 1981, p. 159-160. 
92 REILY, 1981, p. 160. 
93 REILY, 1981, p. 160. 
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da popularização da educação, Reily argumenta que o metodismo foi 

fundamental para a Reforma Educacional na Inglaterra do século XVIII94. 

Outro aspecto que pode ser considerado como uma contribuição de 

Wesley à obra educacional são suas publicações, muitas delas pequenos 

panfletos para leitura por pessoas simples do povo ou moradores das ruas, com 

a necessária linguagem simples e clara para se fazer entendidas95. Buyers, 

citando Fitchett, diz: “As publicações de Wesley são em número de 371, inclusive 

30 em companhia do seu irmão Charles, e, como começou somente em 1733, 

isto representa um termo médio de mais de sete volumes para cada ano de sua 

vida atarefada”96. Suas obras são classificadas em: poéticas, filológicas, 

históricas e teológicas97. 

 

1.1.3   A expansão do movimento educacional metodista e sua chegada ao 

Brasil 

O metodismo chegou no Brasil, para sua permanência definitiva, em 1867, 

comemorando-se, neste ano de 2017, cento e cinquenta anos de sua presença 

no país98. Veio como parte do empreendimento missionário da Igreja Metodista 

Episcopal do Sul dos Estados Unidos da América. 

Porém, o metodismo que chegou ao Brasil era muito diferente daquele de 

Wesley. Havia sido modificado em sua passagem pela América do Norte, onde 

experimentara uma grande expansão a partir de 1760. Além de aproveitar o 

ambiente favorável naquele país criado pelo “Grande Despertamento” ocorrido 

a partir de 1720 para fundar suas ‘sociedades’, capelas e escolas, tornou-se uma 

“religião de fronteira”, acompanhando (e às vezes até precedendo) a expansão 

da nação para o Oeste e o Sudeste. Com isso, o metodismo tornou-se a  

                                                             
94 REILY, 1981, p. 157-160. 
95 BUYERS, 1945, p. 88-90. REILY, 1981, p. 158. 
96 BUYERS, 1945, p. 90. 
97 BUYERS, 1945, p. 90. 
98  Anteriormente houve outras experiências da presença metodista no Brasil, mas foram 
interrompidas por motivos diversos. Considerando-se essas outras experiências, pode-se contar 
cento e oitenta e dois anos de relação do metodismo com o país. Porém, para a finalidade deste 
trabalho não vem ao caso aqui discorrer sobre elas.  
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ideologia religiosa hegemônica na América, e a Igreja Metodista, 

depois da Guerra Civil, a mais poderosa denominação americana, seja 

pelo número de adeptos e por sua obra educativa, seja pelo seu poder 

econômico.99 

A partir daí houve uma aproximação dos metodistas com o poder 

econômico, político e cultural do país e uma identificação entre os ideais da 

nação e os ideais do metodismo:  

Enquanto “religião da República”, o metodismo procurou moldar o 

espírito da sociedade americana até o ponto de vê-la como modelo de 

civilização cristã a ser imitado, seguido pelas demais nações100. 

 

Esta compreensão, aliada com a ideia dos pietistas que primeiro 

chegaram à América, trazendo com eles a convicção de que Deus os havia 

escolhido para estabelecer um estado puritano fundado nos preceitos das 

Escrituras, levou a um “messianismo nacional, na concepção de que há um novo 

povo chamado por Deus para ‘salvar’ o mundo”101. Esta é a base da ideologia do 

“Destino Manifesto”. Conforme Reily: 

...como Josué havia conquistado a terra prometida, os Americanos 

viam como o seu “Destino Manifesto” conquistar o continente 

americano de mar a mar e ainda espalhar os benefícios da civilização 

democrática-cristã por toda a parte, não excluindo a América Latina102. 

 

Ou, segundo Mendonça,  

O mesmo comissionamento outorgado aos judeus através de Abraão 

se transferia agora para os americanos num messianismo nacional 

direcionado para a redenção do mundo103. 

 

Não é difícil, portanto, concluir que a religião ocupou destacado papel na 

expansão norte-americana no mundo e, restringindo à nossa área de interesse, 

sobre a América Latina e o Brasil. Como diz Mendonça: 

Pelo menos no século XIX, o melhor e mais eficiente condutor da 

ideologia do “Destino Manifesto” foi a religião americana, ou melhor 

dizendo, o protestantismo americano, com sua vasta empresa 

                                                             
99 MESQUIDA, Peri. Hegemonia norte-americana e educação protestante no Brasil: um estudo 
de caso. Trad. : Celso Rodrigues Filho. Juiz de Fora : EDUFJF, São Bernardo do Campo : 
EDITEO, 1994. p 101. 
100 MESQUIDA, 1994. p 103. 
101 MESQUIDA, 1994. p 104. 
102 REILY, 1981. p 203.  
103 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O Celeste Porvir : a inserção do protestantismo no Brasil. São 
Paulo : ASTE, 1995. p 62.  
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educacional e religiosa, que preparou e abriu caminho para o seu 

expansionismo político e econômico104. 

 

Ou, conforme Mesquida, “Se o metodismo era uma religião de “fronteira”, 

ele podia transpô-la acompanhando e até precedendo a expansão imperialista 

americana”105. 

 

Portanto, o metodismo missionário norte-americano, ao chegar ao Brasil, 

vinha imbuído dessa compreensão de sua missão, ou seja, ao mesmo tempo em 

que propagar sua compreensão e vivência da fé, difundir os valores da 

democracia liberal norte-americana:                        

Comunicar [...] a salvação pela experiência da conversão, assim como 

os benefícios da democracia liberal, pois “o cristianismo e o mundo 

político (na América) marcham juntos, um purificando e aperfeiçoando 

o homem através da fé, e o outro, pela política”106. 

 

Entretanto, esse empreendimento dificilmente teria êxito caso não 

encontrasse no Brasil condições favoráveis ao seu desenvolvimento. A partir de 

1850, inicia-se um forte movimento de desestruturação da hegemonia da 

oligarquia conservadora que controlava o poder no Império Brasileiro. Um dos 

fatores desencadeantes desse movimento foi o início de uma acumulação de 

capitais pelos cafeicultores do oeste paulista e da Zona da Mata, em Minas 

Gerais. Abriu-se aí o caminho da industrialização e  o deslocamento  do   eixo 

dinâmico da economia para esta região, bem como o incremento à urbanização 

e o surgimento de camadas médias urbanas, compostas principalmente de 

pequenos comerciantes, intelectuais e profissionais liberais. Influenciado por 

esses fatores, o período da metade do século até 1889 é marcado por duas 

ideias-força que aglutinam o setor mais dinâmico da economia e da 

intelectualidade: o abolicionismo e a república. A ideologia revolucionária (na 

época) que inspirava essas lutas era fundada sobre o liberalismo e o positivismo. 

Os centros mais importantes da difusão dessa ideologia eram as lojas 

maçônicas. Porém, o liberalismo que se advogava no Brasil era muito diferente 

                                                             
104 MENDONÇA, 1995. p 62. 
105 MESQUIDA, 1994. p 101. 
106.HUDSON, Winthrop S. Methodist History : The Methodist Age in América. Apud MESQUIDA, 
1994, p 111. 
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do que exercera um papel revolucionário na Europa. Aqui, ele necessitava se 

adaptar às condições vigentes, “ao sistema escravocrata, às grandes 

propriedades fundiárias, aos ‘mecanismos’ da cooptação e da conciliação, à 

ideologia do ‘favor’”107, o que fez dos ideais liberais no Brasil, “ideias fora do 

lugar”. 

Porém, a elite progressista, informada por esses ideais, estava seduzida 

pelo sistema de valores norte-americanos e desejava favorecer a introdução de 

ideias inovadoras, sobretudo as que viessem dos Estados Unidos.  

Foram essas as condições favoráveis ao empreendimento missionário 

dos metodistas e, ao mesmo tempo, as que determinaram a estratégia da 

missão: a educação. O que, de resto, coincidia com a visão de que o metodismo 

teria aqui a missão de transformar a sociedade global, a partir do modelo norte-

americano.  

Segundo Mesquida, 

O caminho foi: a conquista da classe política e economicamente 

dominante da Região Sudeste e seu ‘braço’ culto, os intelectuais, 

sensíveis aos ideais e ao sistema de valores norte-americanos. A 

estratégia: a educação. Enquanto outras denominações históricas de 

origem norte-americana privilegiaram a evangelização direta sem 

esquecer a educação, a Igreja Metodista privilegiou a educação sem 

omitir a evangelização direta. Esta estratégia ‘elitista’ perseguia, 

entretanto, como objetivo último a ‘conversão’ da sociedade global e 

era nisto coerente com os princípios missionários do metodismo norte-

americano.108 

 

Portanto, esse foi o modelo seguido pelas instituições metodistas de 

educação: formar as elites, a partir dos referenciais de valores norte-americanos, 

privilegiando o individualismo, a ascensão social, a competitividade, o 

utilitarismo, o lucro como base das relações econômicas. 

Em relação à Igreja, propriamente, desta época e até pelo menos os anos 

50 do século XX, observa-se uma postura religiosa puritana109 e pietista110. Isto 

significa que a preocupação maior era com uma interpretação individualista do 

                                                             
107 MESQUIDA, 1994. p 71. 
108 MESQUIDA, 1994. p 121. 
109 MENDONÇA, 1995. p 40-48.  
110 MENDONÇA, 1995. p 70-75. MÍGUEZ BONINO, 1985. p 33.   
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evangelho, que levava ao empenho pela "salvação da alma", entendida como 

salvação pessoal e para a "vida eterna" - leia-se "para depois da morte". 

Entretanto, essa salvação para a eternidade dependia da "conversão" (entrega 

da vida pessoal a Jesus Cristo) e da vivência de uma ética rígida111 de 

compromisso com a Igreja (frequência às atividades religiosas, dedicando-se 

exclusivamente à Igreja, principalmente no domingo, o dia do Senhor), 

abstenção das "coisas do mundo" como fumar, beber bebidas alcoólicas, dançar, 

frequentar clubes sociais, e a observância irrestrita da "moral e bons costumes". 

Entretanto, como foi dito, a estratégia metodista era a de privilegiar a 

educação para atingir seu principal objetivo: 

“converter” a sociedade global e exercer a hegemonia cultural. Para 

penetrar na sociedade brasileira os missionários usaram uma 

estratégia que era ao mesmo tempo sutil e eficaz. Seu instrumento de 

ação: a educação. Seu objetivo: a conquista das elites intelectuais e 

políticas republicanas da Região Sudeste (os “fazendeiros do café e os 

homens do progresso” do Oeste de São Paulo e da Mata, em Minas 

Gerais, sensíveis às ideias e aos valores norte-americanos112.  

  

Em relação à educação, após um momento em que representaram uma 

alternativa de vanguarda, na aliança com os setores mais dinâmicos 

economicamente e avançados intelectualmente, no final do século XIX até as 

primeiras décadas do século XX, as instituições metodistas entraram em uma 

certa rotina, continuando seu intento de formar as lideranças do país e de 

informá-las com as ideias pedagógicas importadas dos Estados Unidos e uma 

visão norte-americana de mundo. Serviam, assim, a uma burguesia vazia de 

projetos, mais voltada “para fora”, ou seja, para o exterior, representado pela 

Europa e Estados Unidos da América, do que para as necessidades de um 

desenvolvimento nacional autêntico. Um dos elementos que levam a esta 

conclusão é o fato de que, após o primeiro empenho na criação de instituições 

educacionais metodistas de vulto, ocorrido entre 1881 e 1923, quando iniciou 

praticamente a totalidade das grandes instituições em atividade no país hoje, a 

                                                             
111 VELASQUE FILHO, Prócoro. "Sim" a Deus e "não" à vida: conversão e disciplina no 
protestantismo brasileiro. In: MENDONÇA, 1995. p 221-230. 
112 MESQUIDA, 1994. p 184-185. 
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primeira a ser criada foi o Instituto Metodista de Cascatinha, no Rio de Janeiro, 

em 1963.113 

 Podemos, após essa breve consideração histórica, constatar que o 

metodismo no Brasil, e, especialmente, sua obra educacional, ao procurar 

desenvolver um projeto religioso-cultural, com decorrências econômicas e 

políticas, representando uma “visão de mundo”, ou seja o “mundo desenvolvido” 

dos Estados Unidos da América, expressou-se de duas formas, sendo que uma 

delas raramente é considerada na história do metodismo do que se depreende 

da documentação que foi estudada: 1ª. uma contraposição à hegemonia vigente 

na época da chegada dos missionários e missionárias, ou seja, a hegemonia 

representada pelo Império do Brasil, com toda as suas implicações ideológicas, 

políticas, econômicas e de organização social 

Foi através do quotidiano dos colégios e da ação ‘exemplar’ dos 

missionários junto aos filhos dos ‘fazendeiros e dos homens do 

progresso’ que o metodismo arminiano de Wesley – filtrado pelos 

princípios do liberalismo, pela teologia do reavivamento e das 

ideologias do ‘destino manifesto’ e da ‘civilização cristã’ norte-

americana que o caucionavam – tornou-se uma contra ideologia de 

combate, dinâmica e eficaz. Particularmente nos colégios, tornados 

‘fortalezas’ da Igreja, gerou-se uma confrontação direta e imediata com 

a ideologia dominante informada pelo catolicismo.114   

 

2ª. a outra realidade, referida como raramente levada em conta, é a 

desconsideração, com poucas exceções115, pelo povo brasileiro, no seu sentido 

                                                             
113  COGEIME. Panorama da Educação Metodista no Brasil: uma atualização de “Sistema 
Educacional Metodista”. Piracicaba: Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino, 1999. 
p 7. A Faculdade de Teologia, de onde se derivou na década de 1970 o IMS (Instituto Metodista 
de Ensino Superior) e na década de 1990 a Universidade Metodista de São Paulo, assumiu sua 
configuração atual pela junção de dois Seminários, um deles ainda do século XIX: Seminário d'O 
Granbery, de 1890, e a Faculdade de Teologia do Porto Alegre College, de 1923. A decisão da 
unificação e do local escolhido para a nova Faculdade foi tomada pelo 3º Concílio Geral, em 
1938.  
114 MESQUIDA, 1994. p 154. 
115 Alguns exemplos dessas exeções na literatura, principalmente referente às primeiras décadas 
da presença metodista, como (usando a ortografia da época): “Durante o anno inauguramos uma 
escola nocturna para mulheres pobres e o número foi crescido, contando uma matricula de 84. 
Essa escola funcionava todas as noites com grande proveito para as alumnas. E nos grato 
mencionar aqui, que presentemente existe n’uma das povoações perto da capital uma d’essas 
alumnas dirigindo uma escola publica, havendo tido a primeira parte dos seus estudos em a 
nossa humilde escola, conservando ella ainda as impressões recebidas na practica dos nossos 
trabalhos evangélicos.” JORNAL O TESTEMUNHO: Orgam da Egreja Methodista no Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre, vol. 5, anno II, janeiro-dezembro de 1905. p. 18. Disponível no Centro 
Teológico João Wesley, em Porto Alegre-RS. O mesmo fato é citado por RIBEIRO, Margarida 
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mais lato, de “homens pobres e livres da campanha”116, mas também de 

escravos, ex-escravos, populações nativas, povo das periferias das cidades e 

povoados etc. Enquanto outras Igrejas protestantes de origem norte-americana 

se aproximavam mais dessas populações, priorizando a obra da evangelização, 

a Igreja Metodista fazia uma “opção preferencial pelas elites” representada pelo 

seu esforço por “civilizar o Brasil” através da educação.  

 Dois destaques são necessários de se fazer aqui. O primeiro se refere às 

escolas paroquiais. O segundo, ao Instituto Central do Povo, no Rio de Janeiro.  

As escolas paroquiais se constituíram em uma realidade no início do 

metodismo no Brasil. Elas proliferaram em grande quantidade nas primeiras 

décadas, porém, atualmente, ou se tornaram escolas independentes das igrejas 

locais (paróquias) ou estão praticamente desaparecidas. 

Eduardo Jaime, em sua obra sobre o metodismo no Rio Grande do Sul, 

informa que no ano de 1910 já havia seis escolas paroquiais117 e que, na 

Conferência Anual Sul Brasileira, reunida em Porto Alegre, em 1915, foi feita a 

recomendação que 

haja escolas paroquiais para o ensino primário em todos os cargos 
onde for possível sustentá-las, e achar pessoas competentes, 
membros de nossas igrejas, para dirigí-las, conquanto que nem os 
pastores em plena conexão com a nossa Conferência, nem as suas 
esposas possam perceber emolumento algum desses colégios.118 

 

A mesma recomendação é feita em 1924, na Conferência Anual 

Brasileira: 

                                                             
de Fátima Souza. Rastros e rostos do protestantismo brasileiro: uma históriografia de mulheres 
metodistas. São Leopoldo: Oikos, 2009. p. 53. Ou, ainda, “Na missão da Rua do Parque, na 
Capital, em 21 de março desse ano, era organizada uma escola diária para ensino das crianças 
pobres e humildes. Abriu com a matrícula de 21 alunos.” JAIME, Eduardo Mena Barreto. História 
do metodismo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Empresa Gráfica Moderna Ltda., 1963. p. 40. 
A Capital referida é Porto Alegre e o ano, 1904. 
116 MESQUIDA, 1994. p 185. 
117 JAIME, Eduardo. p. 67. 
118 JAIME, Eduardo. p. 87. Na época a Igreja Metodista no Brasil era parte da missão da Igreja 
Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos da América, portanto ainda não gozava de 
autonomia, e era organizada nas “Conferências” Anual Brasileira (Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e São Paulo) e Sul-Brasileira (Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Em 1918 a Conferência 
Anual Brasileira foi desmembrada, constituindo-se a terceira Conferência a Conferência Central 
Brasileira (São Paulo). Ver: KENNEDY, James L. Cincoenta annos de methodismo no Brasil. São 
Paulo: Imprensa Metodistas, 1928. p. 265.Também: RIBEIRO, Margarida. Op. cit. p. 80-81. 
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A Junta pede encarecidamente que todos os pastores empreguem 
seus esforços a favor da fundação da escola paroquial em cada cargo 
e inspirem e fomentem esse trabalho para mais benéfica e  importante 
instrução em nosso meio.119 

 

Algumas cidades em que são citadas escola paroquiais são: Porto Alegre, 

Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, Alegrete e Cruz Alta, todas na 

Conferência Sul-brasileira, no Rio Grande do Sul.120 Também na Conferência 

Anual Brasileira encontramos a citação de várias escolas paroquiais, como Rio 

de Janeiro (bairros Jardim Botânico e Saúde); São Paulo (Largo do Arouche); 

Piracicaba, Ribeirão Preto, Capivari – SP; Resende, Barra Mansa (RJ); Juiz de 

Fora, Cataguazes (MG)121. 

A existências dessas escolas, à primeira vista, poderia parecer um serviço 

desinteressado do metodismo às camadas populares do Brasil. Entretanto, a 

avaliação com respeito das mesmas é controversa. Elias Boaventura, ainda que 

reconhecendo que sua conclusão seria provisória, pois a pesquisa deveria 

continuar, afirma: 

Pelos dados levantados não se pode concluir que as Escolas 
Paroquiais na década em apreço (refere-se à década de 1920) 
constituíram um serviço ao pobre enquanto categoria; não há dúvidas 
de que elas acolhiam alunos de menor poder aquisitivo do que aqueles 
que frequentavam os grandes colégios, até porque só atendiam à 
educação fundamental mas o alvo era que pagassem suas 
mensalidades.122 

 

Peri Mesquida enumera o que, a seu ver, eram as “funções atribuídas às 

escolas paroquiais” metodistas: 

1ª – instrução dos adeptos da Igreja, visando a eficácia da prática religiosa 

bem como a permanência e a expansão missionária metodista; 

2ª – recrutamento de membros para a denominação; 

3ª – servir como centro de formação e de seleção de pessoal para a Igreja 

e para a nação. Diz que “para atingir este objetivo criou-se um sistema de bolsas 

                                                             
119 Manual da Conferência Anual Brasileira, 1924. Apud: BOAVENTURA, Elias. Instituições 
Metodistas de Ensino na República Velha. In: Revista do COGEIME. Ano 3, Número 5, 1994. p. 
95. 
120 KENNEDY, James. p. 238.  
121 MESQUIDA, p. 140-141. 
122 BOAVENTURA, Elias. p. 95. 
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de estudos concedido aos ‘mais aptos’ e àqueles que revelassem inclinação para 

o ensino ou para a prática do Evangelho”123. Sabemos que também nos colégios 

eram concedidas bolsas de estudos para alguns alunos, para estudarem nos 

Estados Unidos da América. Assim se formava a liderança “nacional” 

principalmente para os cargos mais elevados da Igreja.  

E acrescenta: 

                          Tal sistema, fundado sobre a “meritocracia”, produzia um duplo efeito: 
a) Contribuía para a manutenção e para o desenvolvimento do pessoal 

de que a Igreja necessitava (pastores e/ou professores); 
b) Na medida em que as bolsas eram concedidas “aos mais aptos” 

sem discriminação ideológica, esta prática contribuía para esvaziar 
as classes inferiores de seus intelectuais em potencial, oferecendo-
lhes a possibilidade de tornarem-se, pelo estudo, funcionários do 
Estado, especialmente na qualidade de professores nas escolas 
públicas, onde poderiam exercer uma “influência cristã”124. 
 

Ressalta ainda Mesquida: 

Se havia um sistema de bolsas era porque os alunos pagavam por 
seus estudos. Isso nos leva a constatar que a ação educativa da Igreja 
Metodista, através das escolas paroquiais, não representava uma obra 
desinteressada e democrática, isto é, aberta a todos, já que à 
inexistência da discriminação ideológica correspondia a presença da 
discriminação econômica e, consequentemente, da discriminação 
social125. 

 

Na conclusão de sua obra, Mesquida apresenta de forma concisa seu 

parecer sobre essas escolas:  

A presença de uma rede de escolas paroquiais paralela à dos colégios, 
mascarava a separação povo/elite, refletindo a estrutura da sociedade 
brasileira126.  

 

Este é um tema pouco tratado na literatura sobre a educação metodista 

no Brasil e exigiria uma pesquisa mais ampla e mais aprofundada. Mesmo assim, 

pela qualidade dos argumentos levantados, como também pela coerência com 

os demais estudos sobre a obra educacional metodista, tendemos a concordar 

com as posições dos autores citados.  

                                                             
123 MESQUIDA, p. 139-140. 
124 MESQUIDA, p. 139. 
125 MESQUIDA, p. 139. 
126 MESQUIDA, p. 187. 
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Dentre as instituições metodistas que mais tiveram contato direto com o 

povo simples, das camadas populares, estão as obras de assistência social, 

como orfanatos, asilos, creches – que na época não eram considerada como 

parte do sistema de ensino. Alguns dos orfanatos tinham também escolas para 

as crianças abrigadas e para as comunidades de entorno. É o caso, por exemplo, 

do Lar Metodista, em Santa Maria-RS, que funcionou desde 1938127 até 

recentemente, e do Instituto Rural Metodista de Alegrete, em Alegrete-RS, 

também já desativado e sobre o qual não dispomos no momento de dados 

históricos.  

Destaca-se, nesse contexto, a primeira delas, o Instituto Central do Povo 

- ICP, no Rio de Janeiro, fundado em 1906. Várias características o diferenciam 

dos demais além do fato de contar com a expressão “do povo” em seu nome, o 

que não era usual em se tratando de instituições dessa Igreja128. Normalmente, 

o nome das instituições era dado em homenagem a alguma pessoa ilustre ou ao 

local em que desenvolviam essas atividades ou, ainda, em alusão ao país de 

onde se originou a missão metodista, os Estados Unidos da América, como o 

Colégio Americano, em Porto Alegre-RS, ou o Colégio Centenário, em Santa 

Maria-RS, em homenagem ao ano do início das missões estrangeiras norte-

americanas da Igreja Metodista, 1822129. 

Podemos enumerar algumas das peculiaridades do Instituto Central do 

Povo: 

1 – não foi fundado originalmente como uma instituição metodista, mas 

“por um pequeno grupo de crentes”130 de diversas Igrejas protestantes, embora 

a pessoa que liderou esse grupo e se tornou seu primeiro dirigente 

(superintendente, conforme denominação da época) fosse um missionário 

metodista norte-americano, Rev. Hugh Clarence Tucker. O fato de ter sido 

                                                             
127 JAIME, Eduardo, p. 168. 
128 Para esta parte valemo-nos de duas obras, principalmente: CAMPANTE, Delcio Hilton da 
Silva. Metodismo e Setores Populares: Análise da proposta de trabalho do Instituto Central do 
Povo (Rio de Janeiro, 1906-1930). 1985. 161 f. Tese (Mestrado em Educação) – Fundação 
Getúlio Vargas, Instituto de Estudos Avançados em Educação, Rio de Janeiro, 1985. WAY, Anita 
Betts. Instituto Central do Povo: 100 anos em missão. São Paulo: Universidade Metodista de São 
Paulo [2006?]. 157 p. 
129 JAIME, Eduardo. p. 107. 
130 Expressão do Rev. Tucker na reunião inaugural do ICP. In: CAMPANTE, Delcio. p. 107. 
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incorporado à Igreja Metodista, por decisão do grupo fundador, não impediu, 

principalmente nos primeiros tempos, mas também ao longo de sua história, a 

presença e participação de membros de outras denominações evangélicas, 

católicos e simpatizantes do tipo de trabalhos ali desenvolvidos.   

2 – destinava-se ao “povo, especialmente a multidão dos operários”131 e 

para isso localizava-se, estrategicamente, na região próxima ao local em que 

estava sendo construído o novo porto do Rio de Janeiro, na Gamboa, 

inicialmente em um salão alugado e depois em sua sede definitiva, ao pé do 

então Morro da Favela – local da primeira favela do Rio de Janeiro e do Brasil, 

hoje Morro da Providência. 

3 – tinha uma programação variada, como consta no primeiro relatório do 

Rev. Tucker: concertos musicais e projeções luminosas de lanterna mágica; sala 

de leitura, aberta até as 21h e “frequentada por grande número de homens que, 

de outro modo, teriam estado perambulando pelas ruas à noite, sujeitos à mais 

diversas tentações que existem abundantemente na cidade”132; escola diurna; 

assistência à desempregados; ajuda a recém chegados para conseguir trabalho 

e alojamento; assistência a doentes e necessitados. 

O conceito em que se baseou o ICP era o que se chamava na época 

“igreja institucional”, inspirado na Fundição de Londres, criada por John 

Wesley133, ou seja, uma instituição que atendia tanto as carências materiais, 

financeiras, de saúde, como a questão religiosa. Um exemplo disso, na área da 

saúde, é que desde o início o Instituto contou com um ambulatório médico que 

foi importante no combate à epidemia de febre amarela no início do século XX. 

O Rev. Tucker colocou em contato médicos norte-americanos que pesquisavam 

sobre esse mal com o Dr. Osvaldo Cruz, o que ensejou uma longa colaboração 

e amizade entre eles. Em 1944, o Rev. Tucker “foi condecorado pelo Governo 

Brasileiro com a “Ordem do Cruzeiro do Sul”; a mais alta honra oferecida a uma 

pessoa estrangeira”134. 

                                                             
131 Novamente expressão do Rev. Tucker na reunião inaugural do ICP. In: CAMPANTE, Delcio. 
p. 107. 
132 CAMPANTE, Delcio. p. 107-108. 
133 Ver nota de rodapé, n. 33. 
134 WAY, Anita, p. 20. 
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Essa visão, de atuação em diversas áreas, na saúde, no trabalho, na 

educação, na cultura, na recreação, acompanhou o ICP ao longo de toda a sua 

história, que é marcada por grandes êxitos, mas também por profundas crises, 

principalmente após a década de 1960, quando diminuíram muito os auxílios 

internacionais e os convênios com Sindicatos.   

Perguntando-se pela origem da expressão “do povo”, Delcio Hilton afirma 

que  

Parece lícito concluir que o Instituto Central do Povo é, de fato, 
expressão de uma corrente de pensamento que encara com seriedade 
a questão social e está presente tanto no âmbito da Igreja como da 
sociedade em geral135.  
 

 

Mesmo assim, sua atuação junto às classes populares teve os limites de 

lideranças norte-americanas ou nacionais, marcadas pelos valores e pela visão 

da democracia liberal americana. Temos disso exemplos tanto nos primórdios 

do ICP quanto recentemente, na comemoração do centenário da instituição. No 

seu início, pelo fato apontado por Delcio Hilton que  

Não existem menções aos conflitos que já vinham ocorrendo na 
cidade: a greve dos sapateiros (1906), a disputa entre nacionais e 
estrangeiros, principalmente portugueses, no porto do Rio (1908)136. 
 

 

Como também: 

 
Os relatórios do ICP chegam a falar sobre a crise econômica, o 
desemprego, o alto custo de vida, o problema habitacional. No entanto, 
é como se as lutas sindicais que se manifestaram naqueles anos não 
tivessem acontecido137. 

 
 

Deduz daí que se trata de um projeto de conciliação e de colaboração 

entre as classes. 

Já, recentemente, temos a expressão da Coordenadora da Comissão do 

Centenário (2006), ao apresentar o livro comemorativo a que estamos nos 

referindo: 

                                                             
135 CAMPANTE, Delcio, p. 123. 
136 CAMPANTE, Delcio, p. 133. 
137 CAMPANTE, Delcio, p. 133. 
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Isso é o que é esse livro, a história de uma instituição pioneira na obra 
social do Brasil, a história do verdadeiro significado da Igreja Metodista 
como seguidora dos ensinamentos de Jesus na visão de Wesley, que 
buscava diminuir as diferenças sociais138.  
 

 

Lendo a história do ICP, mesmo com os limites das poucas obras a que 

tivemos acesso, fica a sensação que, em certa medida, ele nunca foi bem 

assimilado pela Igreja Metodista no Brasil, mas se constituiu em uma obra de 

certa forma paralela à mesma, levada adiante por pessoas idealistas, 

influenciadas por uma visão social do cristianismo, presente em parte de 

algumas Igrejas, nos Estados Unidos da América.  

Um dos fatos que apontam para isso é que a Superintendência ou, 

posteriormente, Direção Geral, esteve na mão de missionários norte-americanos 

até 1980, sendo que a Igreja brasileira tornou-se independente da Igreja norte-

americana em 1930. O último diretor missionário norte-americano foi o 

Assistente Social, Sr. Mário Way, que assumiu o cargo em 1969, tendo sido Vice 

Superintendente nos cinco anos anteriores a se tornar titular e, após sua 

titularidade, permanecendo como Vice até, pelo menos o ano de 2006, conforme 

o livro alusivo ao centenário139. 

Ao longo da história, vemos também, muitas vezes, pessoas ou “equipes” 

norte-americanas vindo ao ICP para vários tipos de colaboração. Inclusive para 

a própria elaboração do material alusivo ao centenário veio ao Brasil um grupo 

da Geórgia, EUA, que compartilhou “técnicas para ‘colher’ histórias vividas por 

participantes nas atividades do ICP e colocá-las em forma de esquetes, peça ou 

livrinho”140. 

Essa sensação de não completa assimilação do ICP pela Igreja nacional 

se confirmou, em parte, no depoimento de um dos Diretores Gerais na década 

de 1990, o Rev. Paulo Pena Schütz que, falando de sua chegada ao Instituto, 

diz 

Percebi logo que o pioneirismo da instituição na área social já fazia 
parte de um passado muito distante. Nem tanto pela precariedade de 
sua situação, mas porque Tucker, suas ideias e seu mantenedores já 

                                                             
138 WAY, Anita, p. 7. 
139 WAY, Anita, p. 10, 28. 
140 WAY, Anita, p. 8. 
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haviam desaparecido do cenário havia muitas décadas, e a Igreja 
Metodista, que por uma fatalidade havia herdado a responsabilidade 
de continuar seu trabalho, ainda não a havia assimilado de fato141. 

 
 

Ele permaneceu na Direção Geral de 1993 até 1995 e para o livro 

comemorativo do centenário expõe: 

Desde então (de sua demissão em 1995) venho acompanhando de 
longe as suas lutas. Tenho ouvido também alardeados sucessos da 
Região (refere-se à 1ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, 
correspondente ao Estado do Rio de Janeiro) em outros 
empreendimentos aos quais tem dado prioridade, o que me leva a 
concluir que o ICP completa 100 anos sem que a Igreja tenha tomado 
consciência da importância missionária dos propósitos do filho 
adotivo142.  
 

 

Concluímos essa parte com o depoimento de Delcio Hilton Campante no 

Resumo de sua “tese”, com o qual no geral concordamos:  

A prática educativa protestante no Brasil se expressou principalmente 
através de colégios destinados às camadas dominantes da sociedade. 
No entanto, existiram também outras escolas, para atendimento a 
alunos provenientes das classes populares.  
No caso específico dos metodistas, foram criadas escolas paroquiais 
e, no Rio de Janeiro, na zona portuária, surgiu o Instituto Central do 
Povo, com atividades ligadas a educação, saúde e higiene, trabalho, 
lazer, além da pregação religiosa.  
Este tipo de proposta de trabalho foi liderado por setores da igreja 
metodista que revelavam especial interesse pelas questões sociais. 
[..............................................................................................................]  
Embora a orientação predominante, trazida para o Brasil pelos 

missionários, tenha sido a influenciada pelo pietismo e pela filosofia 

liberal, em íntima relação com o processo de consolidação do 

capitalismo na sociedade norte-americana durante o Século XIX, é 

necessário reconhecer entre os metodistas a existência de grupos que 

defenderam o envolvimento dos cristãos e da igreja nas lutas sociais, 

em defesa dos setores populares. Dentro do quadro do protestantismo 

norte-americano esses grupos se filiam à corrente conhecida como 

Evangelho Social.  

A tentativa de atuação dos missionários metodistas ligados a esta 

tendência, que vieram ao Brasil teve, porém, alcance limitado na 

medida em que esbarrou em diversos obstáculos: nos fundamentos 

teóricos sobre os quais as atividades foram concebidas, nas 

dificuldades de inserção num contexto social diferente e na própria 

situação de inferioridade numérica dessa corrente dentro da Igreja143. 

 

                                                             
141 WAY, Anita, p. 79. 
142 WAY, Anita, p. 80. 
143 CAMPANTE, Delcio, p. VII. 
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 Não se trata aqui de desconsideração pela importante obra educacional 

desenvolvida no Brasil, especialmente, nos seus inícios, pelas missionárias e 

missionários metodistas, sem o que, provavelmente, não teríamos uma presença 

expressiva do metodismo em nosso país, mas de uma avaliação reflexiva e 

crítica, buscando mais que nada, uma visão que ajude a repensar a inserção do 

metodismo no país.  

 

1.2  A antropologia de John Wesley e a educação  

1.2.1 Aspectos inovadores da Antropologia de John Wesley 

 Para desvelarmos fundamentos para a educação presentes na obra de 

John Wesley, devemos focar a atenção em sua antropologia. Wesley não foi um 

teólogo sistemático, sua preocupação sempre foi com a proclamação da 

mensagem cristã, entendida como evangelização e, em decorrência disto, com 

a manutenção e expansão do movimento religioso que iniciou, o movimento 

metodista. Por esse motivo, ainda que tenha escrito uma vasta obra144, não 

encontraremos em seus escritos tratados específicos sobre antropologia. Desta 

forma, sua concepção do ser humano precisa ser ‘garimpada’ em seus diversos 

escritos, especialmente em seus Sermões. Descobriremos que sua antropologia 

é bastante complexa e até inovadora para a época, em pelo menos dois sentidos, 

conforme veremos a seguir. 

Antes, porém, é necessário esclarecer que as preocupações de Wesley 

em relação publicações eram de duas ordens: a primeira era a divulgação da 

mensagem cristã de forma simples, para o povo simples. Porém, não se deduza 

                                                             
144 Hélerson Rodrigues nos dá uma ideia de seus escritos publicados, dizendo: “há 370 obras, 

sobre assuntos variados, por ele produzidas” RODRIGUES. In: STRECK, Danilo (Org.). 
Educação e Igrejas no Brasil: um ensaio ecumênico. São Bernardo do Campo, SP: Ciências da 
Religião/CELADEC, 1995. p. 34. Também Hugo Assmann nos dá os números que apontam a 
magnitude de sua obra: 14 volumes de Obras, 8 volumes de Diário, 8 volumes de Cartas, 13 
volumes de Obras Poéticas (em coautoria com seu irmão Charles), e ainda, em suas palavras, 
“os famosos 2 volumes de Sermões Escolhidos e o alentado volume de Notas Explicativas sobre 
o Novo Testamento”. ASSMANN, Hugo. Basta a “Santidade Social”?: Hipóteses de um católico 
romano sobre a fidelidade metodista. In: MÍGUEZ BONINO et al. Luta pela Vida e Evangelização: 
a tradição metodista na teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, Piracicaba: UNIMEP, 
1985 p. 189. 
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daí que não tivesse profundidade em suas publicações mais populares. Segundo 

HEITZENRATER, ele 

esperava especialmente separar o trigo da palha, distinguir a verdade 
da falsidade, evitar estilos controversos e ininteligíveis, e deixar de lado 
o que era muito superficial ou demasiadamente místico145 
 
 

A segunda era fornecer materiais para seus pregadores leigos, 

geralmente homens de pouca instrução, que lhes dessem o apoio doutrinário 

necessário, como também, que servissem de guias para suas próprias 

pregações. Principalmente para essa finalidade ele publicou vários volumes de 

Sermões. Muitos deles foram pregados e depois vazados em textos escritos. 

Alguns foram escritos e posteriormente pregados e outro apenas escritos. Na 

elaboração desses Sermões, que Heitzenrater chama de “tratados 

homiléticos”146, Wesley, ao mesmo tempo em que refutava as posições 

teológicas que não considerava corretas, foi crescendo em sua própria 

compreensão da doutrina cristã, que para ele, sempre devia estar ligada à prática 

de vida. Os Sermões foram compostos atendendo às necessidades da 

conjuntura do desenvolvimento de seu movimento, por exemplo, ora visando a 

pregação às multidões, atendendo à necessidade de evangelizar, ora 

preocupando-se com temas relativos à organização das sociedades e ao 

fortalecimento doutrinário das mesmas. Por isso os Sermões não têm uma 

sequência temática definida. Em relação à datação dos mesmos temos hoje, 

dois autores de referência, que via de regra concordam, mas, vez por outra 

discordam da data de algum sermão específico. São eles Timothy L. Smith e C. 

Albert Outler. A medida que os Sermões forem citados, coloco a datação dos 

mesmos, conforme a cronologia apresentada por Smith147. Havendo 

discordância entre os dois autores, serão referidas as duas datas. Uso como 

fonte principal para a citação dos sermões a edição: SERMÕES de John Wesley, 

2006. CD-ROM148. Este material tem como base a Jackson Edition, de 1831, de 

                                                             
145 HEITZENRATER, 2006. p.177. 
146 HEITZENRATER, 2006. p.178. 
147 Encontrada em: <http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-
edition/the-sermons-of-john-wesley-chronologically-ordered> (acesso em 22 nov. 2015). 
148 SERMÕES de John Wesley: Texto em Inglês com duas traduções em português. Editores 
Cláudio  Ribeiro de Oliveira, Helmut Renders, José Carlos de Souza,  Paulo Ayres Mattos, Rui 
de Souza Josgrilberg. São Bernardo do Campo: Centro de Estudos Wesleyanos: Editora da 
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 2006. CD-ROM. Tradução de Izilda Peixoto Bella, 
revisada pelos editores. 
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domínio público, que apresenta 141 sermões, dos quais quatro não são da 

autoria de Wesley. As duas traduções em português são: 1ª. uma publicação da 

Igreja Metodista do Brasil, pela Imprensa Metodista, em 1953 e 1954, que 

apresenta 52 Sermões, com tradução de Nicodemos Nunes; 2ª. a referida edição 

em CD-ROM, contendo 141 Sermões, com tradução de Izilda Peixoto Bella e 

revisão da própria equipe editorial da editora. A tradução que utilizo para citação 

ao longo do trabalho refere-se a esta última edição149. Para esta tese valho-me 

de minha própria pesquisa, embora muito restrita, e principalmente, da pesquisa 

de outros autores que serão citados ao longo do texto, por não ser este o objetivo 

específico de meu trabalho. 

 

1.2.1.1 Concepção de Imago Dei 

O primeiro sentido da antropologia de John Wesley que queremos 

desenvolver é a forma peculiar como ele concebia o ser humano como imago 

Dei, que encontramos em sua teologia da criação, que ele concebia como 

criação ex nihilo. Diante da incontestável corrupção do ser humano, fruto da 

“Queda”, mas também da observação prática do dia-a-dia, conforme a 

perspectiva empirista de Wesley, como poderá ele representar a imago Dei? 

Wesley assim o compreendia: originalmente, em sua criação, o ser 

humano era perfeito, como perfeito é seu criador: 

Deus é cheio de justiça, misericórdia e verdade: assim era o homem 
ao sair das mãos de seu Criador. Deus é imaculada pureza: e assim 
era o homem no começo, puro de toda mancha pecaminosa; de outro 
modo Deus não o teria achado, assim como todas as demais obras de 
suas mãos, ‘muito bom’. Bom não poderia o homem ter sido, se não 
fosse limpo de pecado e cheio de justiça e verdadeira santidade.150 

 

                                                             
149 Um quadro sinótico dos Sermões é apresentado por SOUZA, José Carlos de. As várias 
edições dos sermões de John Wesley. Caminhando: Revista da Faculdade de Teologia da Igreja 
Metodista. São Bernardo do Campo: EDITEO/Umesp v. 9 n. 14, 2º Semestre de 2004. Ver ainda: 
HEITZENRATER, 1996, p. 176-178, 205-206. 
150 God is full of justice, mercy, and truth: so was man as he came from the hands of his Creator. 
God is spotless purity: and so man was in the beginning pure from every sinful blot. Otherwise 
God could not have pronounced him as well as all the other works of his hands, 'very good'. This 
he could not have been had he not been pure from sin, and filled with righteousness and true 
holiness. SJW. Sermão 45 – I.1 (29 mai. 1743).  

 



67 
 

Porém, ele concebia a imago Dei não como um atributo inerente ao ser humano, 

outorgado por Deus ao criá-lo, mas considerava que essa imagem se tornava real na 

relação do ser humano com o seu Criador e também com os outros seres humanos e a 

criação. Ou seja, tinha uma concepção relacional da imago Dei151. Segundo essa 

concepção, o ser humano recebe o amor de Deus e o reflete para a criação e para todas 

as criaturas, ao mesmo tempo em que retribui, amando a Deus, o amor que Dele recebe. 

A imago Dei é, assim, muito mais uma vocação do que um atributo do ser humano. Ela 

se efetiva nesta relação de amor.  Segundo Theodore Runyon, 

[...] imagem de Deus, do modo como Wesley a compreende, pode ser 

melhor descrita como uma vocação à qual o ser humano é chamado e 

cujo desempenho constitui seu verdadeiro destino. Ela reside não tanto 

na criatura, mas no modo como a criatura vive sua relação com o 

Criador, usando quaisquer dons e capacidades que recebeu para estar 

em comunhão com a sua fonte e refleti-la no mundo152. 

 

Originalmente o homem tinha o mesmo amor que Deus e o refletia tanto para a 

criação como para o Criador. Assim o expressa Wesley em seu Sermão número 45, “O 

Novo Nascimento”:  já referido: 

“Deus é amor”: consequentemente, o homem, ao ser criado, estava 

cheio de amor, que era o único móvel de todas as suas disposições, 

pensamentos, palavras e atos. Deus é cheio de justiça, misericórdia e 

verdade: assim era o homem ao sair das mãos de seu Criador. Deus é 

imaculada pureza: e assim era o homem no começo, puro de toda 

mancha pecaminosa; de outro modo Deus não o teria achado, assim 

como todas as demais obras de suas mãos, ‘muito bom’. Bom não 

poderia o homem ter sido, se não fosse limpo de pecado e cheio de 

justiça e verdadeira santidade. Porque não há meio termo: se 

supusermos que uma pessoa inteligente não ame a Deus, não seja 

justa e santa, necessariamente havemos de supor que essa pessoa 

não seja boa de modo nenhum, e ainda menos ‘muito boa’153. 

 

                                                             
151 Cf. RUNYON, Theodore. A Nova Criação: A teologia de João Wesley hoje. São Bernardo do 
Campo: EDITEO, 2002. p. 24. 
152  RUNYON, 2002, p. 24. 
153  “God is love”: accordingly man at his creation was full of love, which was the sole principle of 
all his tempers, thoughts, words, and actions.  God is full of justice, mercy, and truth: so was man 
as he came from the hands of his Creator. God is spotless purity: and so man was in the beginning 
pure from every sinful blot. Otherwise God could not have pronounced him as well as all the other 
works of his hands, 'very good'. This he could not have been had he not been pure from sin, and 
filled with righteousness and true holiness. For there is no medium. If we suppose an intelligent 
creature not to love God, not to be righteous and holy, we necessarily suppose him not to be good 
at all; much less to be 'very good'. SJW. Sermão 45: O Novo Nascimento (29 mai. 1743). 
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Segundo esse pensamento, o ser humano não é, em si mesmo, a imago 

Dei, mas tem o potencial de sê-lo, na medida em que mantenha uma relação de 

amor com o próprio Criador, consigo mesmo, com o próximo154 e com toda a 

criação.  

Podemos perguntar: qual a origem desta concepção de Wesley da imago 

Dei como um vocação do ser humano e não como um atributo inerente, conferido 

a ele, que teria ou não se perdido definitivamente, conforme as várias 

interpretações teológicas, pela “Queda”.  

Uma possível resposta a esta questão talvez tenha sua raiz em leituras 

que Wesley fez de Aristóteles. Efetivamente, para Aristóteles, o ser pode 

manifestar-se tanto em ato como em potência155. Não esqueçamos que Wesley 

fez toda a sua formação acadêmica em Oxford e que, na época, havia uma 

disputa entre a Universidade de Cambridge, de orientação platônica e a de 

Oxford, de orientação aristotélica, embora Wesley aceitasse influências tanto de 

uma como de outra dessas correntes156, dependendo de pontos específicos de 

seus escritos. Trata-se, mais do que uma afirmação, uma hipótese a ser 

estudada. Porém, podem corroborar com ela as palavras de Helmut Renders: 

“De fato, encontramos em Wesley o conceito aristotélico que a graça aperfeiçoa 

a natureza [...]”157. Há, portanto, um processo, um desenvolvimento. Também 

encontrei uma possível aplicação das categorias de ato e potência de Aristóteles 

à pessoa humana em Michel Kalil e Raoul Kirchmayr, no prefácio à obra de Jean 

Paul Sartre O que é a subjetividade, embora, nesse prefácio, os autores 

diferenciem entre as categorias do “esquema aristotélico da potência e do ato” 

do conceito sartreano “ter-de-ser”, negando qualquer influência daquelas sobre 

esta, em virtude do essencialismo no qual as categorias aristotélicas se 

baseiam158. Provavelmente, ainda, alinhem-se com estas observações, as 

                                                             
154 Essa é uma mensagem recorrente na Bíblia e constitui o que era, para Jesus, a essência da 

mensagem cristã, cf. Evangelho de Mateus, capítulo 22 versículos 37 a 40 e paralelos. Doravante 
usaremos a notação corrente para todos os demais textos bíblicos, cf. Mt 22.37-40. 
155 ARISTÓTELES. Metafísica, Livro IX, p. 190 – 205. Tradução:  Leonel Vallandro. Porto 
Alegre, Editora Globo, 1969. 
156 Ver: RENDERS, 2010, p. 100-110.  
157 Renders, 2010, p. 206. 
158 SARTRE, Jean-Paul. O que é a subjetividade? Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de 
Janeiro : Nova Fronteira, 2015. 
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palavras de Chales W. Cristian: “a abordagem que Wesley faz da antropologia é 

menos um produto de ‘teologia sistemática’ do que uma tentativa de teologia 

filosófica”159/160. 

Outra fonte para esta concepção de Wesley, esta sim, bem mais segura 

e fundamentada, embora não necessariamente conflitante com a apontada 

anteriormente, está relacionada à influência no pensamento de Wesley dos Pais 

da Igreja - bispos e mestres dos primeiros séculos do cristianismo - que ele 

recebeu ou por influência da literatura de sua época ou por suas próprias leituras. 

Aqui também uma inovação de Wesley. A igreja cristã ocidental sempre se 

baseou majoritariamente nos Pais da Igreja do Ocidente. Estes, mais 

influenciados pelo pensamento platônico, admitiam ideias inatas no ser humano, 

vinculando-o a Deus, por ser sua imagem e semelhança. Desta forma, deixaram 

de dar a devida proporção ou relevância à ideia da “Queda”, atenuando seus 

efeitos sobre o ser humano e pensando ser possível, por estas ideias inatas, que 

o ser humano se aproxime de Deus por seus próprios esforços. Wesley estava 

fortemente influenciado pelo empirismo de John Locke e não admitia ideias 

inatas. Para ele, o conhecimento vem pela experiência através dos órgãos dos 

sentidos. Entretanto, os sentidos naturais, do corpo físico, não permitem uma 

percepção de Deus ou das coisas espirituais. Então, a partir de uma série de 

textos bíblicos, que metaforicamente aplicam sentidos humanos à percepção 

das coisas de Deus161, Wesley constata que a experiência espiritual só pode ser 

                                                             
159 CHRISTIAN, Chales W. John Wesley’s Anthopology: Traditional and inovative elemenst. In: 
The Asbury Theological Journal. Spring/Fall, 2004. Vol. 59 n. 1 & 2. Disponível em: 
http://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=asburyjournal . 
Acessado em  04.9.2015. Tradução nossa). 
160 A hipótese de que a compreensão de Wesley da imago Dei pode ter origem nas categorias 

de ato e potência em Aristóteles é algo a ser aprofundado e desenvolvido, cuja extensão está 
fora do interesse e do alcance deste trabalho. Pouco encontrei na literatura de e sobre Wesley, 
de que tenho conhecimento, sobre uma possível aplicação destes conceitos ao ser humano. 
Essa ideia me surgiu ao ler a obra O si-mesmo como um outro de Paul Ricoeur, especialmente 
no capítulo 10, intitulado A respeito de que ontologia? no qual o autor discute longamente as 
categorias de Aristóteles. (RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Tradução de Lucy 
Moreira Cesar. Campinas: Papirus, 1991). 
161 Por exemplo: “Oh! Provai e vede que o Senhor é bom” (Salmos 34.6); “Desvenda meus olhos 
para que eu contemple as maravilhas da tua lei” (Salmos 119.18); “Porque o coração deste povo 
está endurecido, E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que 
não vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se 
convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem.” (Evangelho de Mateus 13.15-16) e vários outros exemplos, como 1 

 

http://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=asburyjournal
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feita a partir de sentidos espirituais presentes no ser humano e preservados, 

ainda que ‘adormecidos’, mesmo depois da “Queda”. É só no encontro com 

Deus, através do “novo nascimento” (ou regeneração, como Wesley gostava de 

dizer) que esses sentidos espirituais são vivificados no ser humano e ele passa 

a perceber e experimentar a realidade de Deus e das coisas espirituais. Mas a 

ideia de sentidos espirituais não é propriamente de Wesley, ele a encontra 

principalmente nos Pais da Igreja Clemente de Alexandria: “A fé é o ouvido da 

alma”162; em Orígenes e nos Pais orientais Éfrem, o sírio, e Macário. Runyon cita 

uma passagem deste último, em suas Homilias, que ilustra bem este ponto: 

“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura” Pois nosso Senhor 
Jesus Cristo veio por esta razão mesma, para que pudesse mudar, e 
renovar, e recriar esta alma que tinha se pervertido por paixões vis, 
temperando-a com seu próprio Espírito divino. Ele veio forjar uma nova 
mente, uma nova alma, e novos olhos, novos ouvidos, uma nova língua 
espiritual; sim, para tornar aqueles que nele creem novos homens, para 
que pudesse derramar dentro deles o novo vinho, que é o seu 
Espírito.163 
 

 

Essa concepção, diz Runyon, inverte a epistemologia moderna, na qual o 

sujeito é o agente da experiência. Nesta perspectiva, a experiência espiritual é 

que nos produz, o conhecimento transforma aquele que conhece. Ou regenera, 

gera de novo, o ser humano pela experiência de Deus.  

Também outro Pai da Igreja, oriental, São Basílio, o Grande, tem essa 

perspectiva experimental da graça de Deus, agindo pelos sentidos espirituais:  

Assim como a natureza do mel não pode ser ensinada pela palavra 
àqueles que não a experimentaram, já que é conhecida pelo gosto: 
assim também a doçura da palavra (ou sabedoria) celestial não pode 
ser claramente transmitida por preceitos. Pois sem examinarmos as 
doutrinas da verdade pela própria experiência – e assim podermos dar-
lhe testemunho experimentalmente – jamais seremos capazes de 
descobrir o que é a bondade divina ou verdadeiramente saboreá-la.164  

 

Assim, Wesley encontrou, tanto em sua leitura da Bíblia como na tradição 

cristã elementos que fundamentam sua perspectiva experimental da vida cristã, 

em consonância com o experimentalismo empiricista.  

                                                             
João 1.1; Salmos 19,8; Ev. de Marcos 8.18; Ev. de Lucas 10.24; Atos dos Apóstolos 26.18; 
Efésios 1.18. 
162 Apud: RUNYON, p. 98. 
163 Apud: RUNYON, p. 99. 
164 Apud: RUNYON, p. 106. 
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É, nesse contexto, que devemos entender a renovação da imagem de 

Deus no ser humano, na concepção de Wesley. Ele encontra essa visão, mais 

voltada para uma percepção dinâmica, de chamado, de vocação e de processo 

nos próprios Pais orientais que elaboraram o conceito de theosis, literalmente, 

divinização. Porém isso não significa, para eles, com também não para Wesley, 

tornar-se um deus. Macário diz que Deus se agradou de tornar o ser humano 

coparticipante da natureza divina, porém jamais confundindo criatura e criador. 

A theosis, assim, significa não se tornar um pequeno deus, mas tornar-se cada 

vez mais plenamente humano, ou seja, tornar-se verdadeiramente aquilo para o 

que foi criado. Essas considerações mostram o embasamento que teve Wesley 

para sua concepção de que no ser humano não residem elementos inatos que 

espelhem nele a imagem de Deus, mas que o resgate da imagem original, com 

a qual foi criado, dá-se pela resposta à vocação a qual é chamado. 

Embora a sua concepção de que no ‘homem natural’ nada reside que o 

habilite a chegar a Deus, a não ser a capacidade de responder com seu 

consentimento à graça de Deus que sempre quer alcançá-lo, a visão empiricista 

que Wesley abraçou e a busca do conhecimento do mundo, inerente a essa 

visão, são fatores essenciais para entendermos a valorização que Wesley dá à 

educação, mesmo daqueles que ainda não experimentaram, com seus sentidos 

espirituais, a renovação em Deus.  

Isso porque, como já foi dito, Wesley era muito mais empirista do que 

metafísico e as influências de John Locke estão presentes em muitos lugares em 

sua obra. A consequência disso é que, para Wesley, o ser humano não é uma 

abstração conceitual, mas quando fala de homem (sic) ele se refere aos seres 

humanos concretos, de carne e osso. É a esses seres humanos concretos que 

Wesley se dirige, buscando mostrar-lhes o caminho de sua vocação: a de amar 

a Deus, a si mesmos, ao próximo e à criação.  Assim poderiam tornar-se o que 

estão vocacionados a ser: imago Dei. 

Outra aproximação que se poderia fazer, embora com um autor 

distanciado por mais de dois séculos, é com um conceito semelhante, de autoria 

de Paulo Freire. Freire fala do “sendo” humano: “Os homens não são, estão 
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sendo”165. Este “sendo” se refere ao constante movimento, potencialmente de 

progresso humano, e tem sua raiz na incompletude do humano. É em 

decorrência da sua incompletude que o ser humano tem a vocação de ser mais. 

Na busca de ser humano, de ser mais, a mulher e o homem progridem 

como resposta à sua vocação de ser. Não há, portanto, um essencialismo 

humano acabado. Há o processo de tornar-se. Em Wesley, com sua perspectiva 

religiosa e cristã, esse progresso, como foi visto, tem por finalidade, recuperar a 

imago Dei, perdida na “Queda”. É provavelmente possível, portanto, um paralelo 

entre a vocação do ser humano para a imago Dei, conforme Wesley e a vocação 

para ser mais, conforme Paulo Freire. 

Uma decorrência dessa aproximação seria que, em ambos autores, pela 

conscientização de sua condição e de seu chamado a ser, mulheres e homens 

devem progredir na busca de sua plenificação. Em ambos, esse é um processo 

pedagógico. A educação torna-se imprescindível.  

O segundo sentido de inovações que Wesley trouxe para a Antropologia 

refere-se ao que Charles W. Christian chama de “elementos constitutivos” da 

antropologia humana166. A discussão em relação a este ponto refere-se à 

questão da visão dicotômica (corpo-alma) ou tricotômica (corpo-alma-espírito) 

do ser humano em contraposição a uma visão holística, do ser humano integral. 

Wesley, conforme os posicionamentos de sua época, baseados na filosofia 

grega, especialmente em conceitos de Platão, retomados por Tomás de Aquino 

e René Descartes, adota posições dicotômicas ou tricotômicas do ser humano, 

em pontos diversos de seus escritos. Isso transparece claramente no comentário 

que ele faz ao texto bíblico de I Tessalonicenses 5.23: 

O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma 
e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo167. 
 
 

Também em seu comentário à parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, 

no Evangelho de Lucas, capítulo 16, Wesley segue a antropologia de sua época, 

                                                             
165 Cf. ROMÃO, José Eustáquio. A Humanização da Pedagogia. Aula Magna do Curso de 
Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo, em 14/03/2013.  
166CHRISTIAN, Chales.  p. 1. Tradução nossa. 
167 BÍBLIA DE ESTUDOS ALMEIDA. Edição Revista e Atualizada. Barueri – SP: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1999. 
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fazendo distinção entre alma e corpo. Aqui também ele vê a sobrevivência da 

alma ao corpo depois da morte. Nesta parábola contada por Jesus, há um 

homem muito rico que morre e vai para o inferno. De lá, ele avista Lázaro, um 

mendigo doente que era colocado à porta de sua casa para ver se ali recolheria 

algumas migalhas, que também havia morrido e estava, segundo a tradução 

bíblica para a língua portuguesa168, no “seio de Abraão”. O rico então pede a 

Abraão que mande Lázaro molhar em água a ponta dos dedos para passar em 

seus lábios para lhe aplacar a sede. Abraão, porém, diz que há um abismo 

intransponível entre ambos169.  

Porém seguindo a visão do Apóstolo São Paulo, Wesley tinha a convicção 

de que, na ressurreição, ressuscitariam alma e corpo. Esse estado apresentado 

pela parábola do rico e Lázaro representaria um estado intermediário entre a 

morte e a ressurreição. 

Em seu sermão intitulado “O que é o homem”, ele afirma a dicotomia, 

dizendo: “Mas além deste composto estranho dos quatro elementos – terra, 

água, ar e fogo – eu acho algo em mim de natureza muito diferente, nada 

parecido com qualquer um destes.”170 Essa outra “parte” do ser humano é o que 

Wesley chama de “alma”, que é para ele a “sede” da pessoa, ou seja, onde reside 

o seu “eu” essencial. Essa é a “parte” da pessoa que se separaria do corpo com 

a morte e seria preservada em estado intermediário, mas consciente, após a 

morte, esperando o julgamento final e a ressurreição quando, então, se 

reunificariam novamente alma e corpo.  

No plano teórico, de sua elaboração teológico-filosófica, é basicamente 

esta a posição de Wesley quanto ao ser humano em suas “partes constitutivas”. 

Nesse sentido, como já foi colocado, ele segue os preceitos da antropologia de 

sua época. Essa mesma visão foi assimilada pelos seus seguidores e está 

presente no chamado protestantismo tradicional. Em consequência disso, as 

Igrejas derivadas do metodismo e outras, entendem – ou por muito tempo 

tiveram essa concepção – como sua missão “salvar almas”. 

                                                             
168 BÍBLIA DE ESTUDOS ALMEIDA. op.cit. 
169 É preciso que se diga aqui que em seu tempo, Wesley não tinha os recursos exegéticos da 
crítica das formas e da crítica literária, que hoje emprestam uma interpretação muito diferente a 
essa passagem bíblica. 
170 Apud CHISTIAN, p. 2 (tradução nossa) 
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Entretanto, diferentemente disso, e revelando até certa contradição, muito 

distinta é a postura de Wesley no plano prático de sua vida pastoral e ministerial.  

Neste plano, Wesley, mais uma vez coerentemente com sua posição empirista, 

trata das pessoas no seu todo, no que Chistian chama de “holismo funcional”. 

Ou seja, na sua vida ministerial, cuidando das dificuldades práticas das pessoas 

no dia-a-dia, Wesley expressa uma preocupação voltada não apenas à alma 

delas, mas a seu corpo físico. Não voltada apenas para o “além” como a teologia 

de muitas igrejas metodista e protestantes posteriores o fizeram ou fazem, mas 

voltada para a realidade concreta das pessoas. Em linguagem do próprio 

Wesley, os metodistas deviam estar sempre atentos à prática dos “Atos de 

Piedade”, ou seja, o cuidado com a vida devocional, leitura da bíblia, orações, 

frequência aos cultos; e às “Obras de Misericórdia”, compreendidas como o 

cuidado das pessoas, especialmente com pobres em suas necessidades.  Ainda 

mais. Wesley tinha consciência de que os problemas práticos das pessoas não 

envolviam apenas seu âmbito individual, mas tinham que ver com o meio social 

no qual estavam inseridas e que a sociedade é, na maioria das vezes, a causa 

desses problemas. É, nesse sentido, que a recuperação da imago Dei no ser 

humano envolve aspectos relacionais e não apenas individuais. A partir daí é 

que podemos falar em uma “salvação social” em Wesley, como tão bem 

fundamentou Helmut Renders em sua tese de doutoramento, intitulada “Andar 

como Cristo andou: a salvação social em John Wesley”171.  

A partir desses elementos é que podemos concluir que John Wesley 

pensa o ser humano não apenas como indivíduo, mas também como 

coletividade, ou seja, como comunidade e como humanidade.  

A origem desta sua forma de pensar está na ética decorrente de sua 

compreensão da própria criação: assim como Deus é um Deus de amor – “‘Deus 

é amor’: consequentemente, o homem, ao ser criado, estava cheio de amor, que 

era o único móvel de todas as suas disposições, pensamentos, palavras e 

                                                             
171 RENDERS, Helmut. A Soteriologia ‘Social’ de John Wesley: com consideração especial de 
seus aspectos comunitários, sinergéticos e públicos. Tese (Doutorado) Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo, 2006, p. 305. 
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atos”172 –, cuja misericórdia e graça alcança toda a humanidade - “todos os 

homens têm de certo modo, em maior ou menor grau, esta graça, que não 

depende da iniciativa humana173” –, também o ser humano foi criado pelo amor 

e para o amor e seu amor deve incluir também toda a humanidade.  

Esta inter-relação entre o indivíduo e a coletividade encontra-se no 

sermão Pensamentos sobre a soberania de Deus, no caso, representada pelas 

nações: 

Deus [...] como Criador, agiu em todas as coisas, segundo a sua 

própria vontade. Para seu próprio prazer ele fez uma criatura como o 

homem. [...] Ele tem determinado o tempo de cada nação passar a 

existir. [...] Ele possibilitou o tempo, o lugar, as circunstâncias do 

nascimento de cada indivíduo174. 

 

 Por isso Deus espera que cada indivíduo ame também a toda a 

humanidade: “Se vocês não amam a Deus e a toda a humanidade, vocês não 

foram renovados à imagem de Deus. Vocês não foram tornados santos como eu 

sou santo”175. Este amor deve se estender necessariamente a todos, inclusive 

aos inimigos: 

Sua alma não tem sede de coisa alguma, senão das coisas de Deus, 

do Deus vivo. Ele tem entranhado amor por toda a humanidade e está 

sempre pronto a dar sua vida pelos seus inimigos [...] Só entrará no 

reino dos céus aquele que, neste espírito, faz o bem a todos os 

homens, e que, sendo por esta causa desprezado e rejeitado, sendo 

odiado, reprovado e perseguido, regozija-se e “alegra-se sobremodo”, 

sabendo em quem tem crido176. 

                                                             
172 “'God is love': accordingly man at his creation was full of love, which was the sole principle of 
all his tempers, thoughts, words, and actions.” SJW.  Sermão 45 – I.1 (29 mai. 1743). 
173 “Every man has a greater or less measure of this, which waiteth not for the call of man.” SJW.  
Sermão 85 – III.4 (Set. Out. 1785, cf. Outler). 
174 God […] As a Creator, he has acted, in all things, according to his own sovereign will.[…] Of 

his own good pleasure, he made such a creature as man […] He hath determined the times for 

every nation to come into being, […] He has allotted the time, the place, the circumstances, for 

the birth of each individual. The question, What is an Arminian? Thoughts upon God’s 

Sovereignty. In TWJW. Tradução de Izilda Peixoto Bella. 
175 […] ye were not lovers of God and of all mankind; ye were not renewed in the image of God. 
Ye were not holy as I am holy. SJW.  Sermão 33 – I.5 (1-7. nov. 1749 – Outler: 1750). 
176 His soul is athirst for nothing on earth, but only for God, the living God. He has bowels of love 

for all mankind, and is ready to lay down his life for his enemies[…]. He alone shall enter into the 

kingdom of heaven who in this spirit doth good unto all men; and who, being for this cause 

despised and rejected of men, being hated, reproached, and persecuted, 'rejoices and is 

exceeding glad', knowing in whom he hath believed. SJW. Sermão 33 – II.1 (1-7. nov. 1749 – 

Outler: 1750). 
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Para Wesley, esse amor tinha implicações práticas que se refletiam em 

algumas iniciativas suas que ultrapassavam a esfera apenas da vida religiosa e 

se projetavam em uma atuação efetiva na esfera pública. Por exemplo, a prática 

da medicina popular que ele exercitou sempre que pôde, atendendo as pessoas 

principalmente na Fundição de Londres177, bem como a publicação de um livro 

“Medicina Popular”, em 1747, que teve várias reedições durante sua vida. 

Segundo Helmuth Renders: 

 

[...] o ato de “amar a humanidade” não pode ser reduzido a uma 

proclamação da graça universal, mas [...] inclui também uma reflexão 

sobre novos métodos, caminhos da terapia de doenças, e o diálogo [...] 

com médicos e cientistas da época178. 

 

Outra expressão desse amor pela humanidade, neste caso relacionada à 

liberdade, que como veremos é uma das dimensões da imagem natural do ser 

humano, é a participação que teve Wesley na luta pela abolição da escravatura, 

principalmente através do incentivo a ativistas abolicionistas, como também pela 

publicação de uma obra Pensamentos sobre a Escravidão, que ele se propôs, 

em carta ao ativista Samuel Hoare, “imprimir uma ampla edição [...] e mandá-la 

a todos meus amigos da Grã-Bretanha e Irlanda179”. Além desses dois exemplos 

de engajamento de Wesley na luta pela liberdade como expressão de seu amor 

pela humanidade, pode-se também citar sua atuação em favor da liberdade 

religiosa180 e da reforma das prisões181.  

Porém, não apenas em relação às grandes causas de seu tempo aparece 

essa postura que expressa a concepção do ser humano como indivíduo e, 

concomitantemente, como coletividade. Talvez o exemplo mais significativo 

desta visão seja sua radical recusa em considerar o cristianismo como uma 

religião solitária, conforme veremos a seguir. 

Um acontecimento não muito divulgado e valorizado da vida de Wesley 

teve um papel decisivo neste sentido. Cedo, em sua juventude, John Wesley, 

                                                             
177 MÍGUEZ BONINO et al. Luta pela Vida e Evangelização: a tradição metodista na teologia 
latino-americana. São Paulo: Paulinas, Piracicaba: UNIMEP, 1985. p. 26. 
178 RENDERS, Helmut. 2006. p. 305. 
179 Cf. RENDERS, 2006, p. 305. 
180 Cf. SJW. Sermão 20 (22 out.1758, Outler: 24 nov.,1765) 
181 RENDERS, 2006, p. 306. 
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como também seu irmão Charles, tendia para uma religião mística e solitária182. 

Depois de sua ordenação pastoral, quando estava auxiliando seu pai na paróquia 

e Epworth, em 1729, John entrou em profunda crise espiritual. Resolveu então 

buscar conselho com um “homem sério”. Viajou muitas milhas para encontrá-lo. 

O conselho que recebeu foi o seguinte:  

O senhor deseja servir a Deus e ir para o céu. Lembre-se que o senhor 

não poderá servi-lo sozinho. Por isso o senhor deve encontrar seus 

companheiros; ou, então, fazê-los. A Bíblia não sabe nada de uma 

religião solitária183. 

 

Quem teria sido esse “homem sério”? Não sabemos. Josgrilberg conclui 

que, pela forma de tratamento, “homem sério”, e as expressões “ir para o céu”, 

“companheiro” ou “amigo” do caminho cristão, se deva pensar que esse 

conselheiro era um pietista ou um puritano. Renders, por sua vez, reflete que 

poderia se tratar de Willam Law184. Resta, porém, a dificuldade que encontros 

dos Wesley com Law só são citados posteriormente a 1732. Embora não 

saibamos quem ele tenha sido, o certo é que, segundo esses autores, essa 

experiência teve uma importância decisiva na vida de John Wesley e na sua 

compreensão do cristianismo. Após aconselhar-se com esse “homem sério”, ele 

voltou para Oxford, onde encontrou Charles se reunindo semanalmente com um 

grupo de colegas, com o objetivo de estudar, dedicando o domingo ao estudo de 

teologia. Wesley incorporou-se a esse grupo e deu-lhe uma dinâmica própria, 

intensificando o exercício dos “atos de piedade” (leitura devocional da Bíblia e 

orações) e também das “obras de misericórdia” (visita aos presos e também seus 

                                                             
182 Wesley registra em seu Diário, no dia 15 de dezembro de 1788: “Eu louvo a Deus, o inseto 
saltador ainda pula. Ainda  sou capaz de viajar... Essa semana eu me dediquei a ler obras do 
meu irmão. [...] Elas dão um bom sentido das Escrituras, em bom Inglês, e usualmente bons 
versos,  [...] mas, alguns dos versos ainda trazem o sabor daquele misticismo venenoso, que nós 
dois tínhamos não em pouca monta, antes de irmos para a América. [...] Isto fez com que ele 
descrevesse a religião como uma coisa melancólica. Várias vezes soaram, em nossos ouvidos, 
coisas como: “Para o deserto...” e “estávamos fortemente persuadidos em favor da solidão”. In: 
RIBEIRO, Cláudio de Oliveira et. al. Teologia e Prática na Tradição Wesleyana: uma leitura a 
partir da América Latina e Caribe. São Bernardo do Campo: EDITEO, 2005. p. 51. 
183 JOSGRILBERG, Rui de Souza. A motivação originária da teologia wesleyana: o caminho da 
salvação. In: RENDERS, Helmut (Ed.). Prática e teologia na tradição wesleyana: John Wesley 
300 anos. São Bernardo do Campo:  EDITEO, 2008. p. 99. Cf. tb. RIBEIRO, 2005, p. 51.                                                                                                          
184 A pesquisa de Helmut RENDERS sobre este fato, com ênfase em sua historicidade e na 
identidade do “homem sério” encontra-se em RENDERS, 2006, p. 48-55. 
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familiares e aos pobres). Esse grupo foi chamado, jocosamente, pelos demais 

estudantes de Oxford de “clube santo” e de “metodistas”.  

Segundo Josgrilberg:  

Para Wesley, o metodismo começa com aqueles momentos históricos 

que marcam o aparecimento desses grupos e do modo estreitamente 

comunitário de se viver a fé: Wesley escreverá que o metodismo 

começou com esse grupo que formava o “clube santo”, em 1729185. 

 

Esta ênfase no aspecto social da religião, contrariamente a uma religião 

solitária, segundo Renders, “encontra-se em lugares chaves do corpus 

wesleyanum a partir de 1739”186. Exemplos eloquentes disso são: o prefácio ao 

Hymns and Sacred Poems, publicado em 1739 por John e Charles Wesley, onde 

encontramos, na primeira parte, uma crítica à mística cristã que isola as pessoas: 

A forma como São Paulo ensina a edificação das almas é tão distante 

da forma ensinada pelos místicos! A religião na qual esses autores nos 

edificariam, é uma religião solitária. “Se você quer ser perfeito”, eles 

dizem, “não se preocupe com obras externas. É melhor trabalhar 

virtudes e o querer. [...] Para eles, a contemplação é o cumprimento da 

lei, ainda mais, [trata-se de] uma contemplação que consiste na cessão 

de todas as obras”187. 

 

Em seguida, apresenta sua visão, desafiando o quietismo, mística 

moraviana de Londres: 

Porque a religião, na qual estes autores [refere-se aos místicos – 

observação minha] pretendem nos edificar, é uma religião solitária [...]. 

O evangelho de Cristo é diretamente oposto a isso. Religião solitária 

não se encontra aqui. “Santos solitários” é uma frase tão pouco 

consistente com o evangelho quanto “santos adúlteros”. O evangelho 

de Cristo não conhece nenhuma religião que não seja social; nenhuma 

santidade que não seja santidade social. “A fé operando pelo amor” é 

                                                             
185 JOSGRILBERG, Rui. A motivação originária da teologia wesleyana: o caminho da salvação. 
In: RIBEIRO, Cláudio et al (Orgs.).  Prática e Teologia na tradição wesleyana: John Wesley 300 
anos. São Bernardo do Campo: EDITEO,2008, p. 100. 
186 RENDERS, 2006, p. 48. 
187 So widely distant is the manner of building up souls in Christ taught by St. Paul, from that 

taught by the Mystics! […]. For the religion these authors would edify us in, is solitary religion. "If 

thou wilt be perfect," say they, "trouble not thyself about outward works. It is better to work virtues 

in the will. […]For contemplation is, with them, the fulfilling of the law, even a contemplation that 

"consists in a cessation from all works." In: TWJW. Tradução de Izilda Peixoto Bella. Cf. tb. 

RENDERS, 2006, p. 48.  
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o  comprimento, a largura, a profundidade e a altura da perfeição 

cristã188. 

Da mesma forma, o Sermão número 24, onde encontramos: 

Primeiro, tentarei demonstrar que o cristianismo é essencialmente uma 

religião social e, tratar de torná-lo uma religião solitária é, na verdade, 

destruí-lo. [...] Por cristianismo quero dizer o método de cultuar a Deus 

que Jesus Cristo revelou à humanidade. Quando digo que esta é 

essencialmente uma religião social, quero dizer que não apenas não 

pode subsistir, mas de maneira nenhuma pode existir sem a sociedade, 

sem viver e misturar-se com outros seres humanos189.  

 

O sentido da expressão “social”, aqui, refere-se, primeiramente, à vivência 

comunitária, na comunidade da fé. Porém, não exclui a vivência pública. Várias 

expressões aparecem relacionadas, como, por exemplo, “graça social” citada em 

um dos hinos de Charles Wesley190. Segundo Renders, “graça social” e “religião 

social” estão mais ligados ao aspecto comunitário do que à ação social. 

Diferentemente, “santidade social” engloba um aspecto público”191.  

Segundo Justo González, a “santidade social”, na visão de Wesley, é mais 

abrangente e engloba a vivência comunitária da fé entre os crentes, entretanto, 

pressupõe:  

[...] vida comunitária entre as pessoas de fé é somente um aspecto 

daquilo que Wesley entende por dimensão social ou comunitária da 

santificação. Embora ninguém possa colocar em dúvida que, para 

sermos fiéis, necessitamos do apoio e companhia de outras pessoas 

de fé [...]192 

 

                                                             
188For the religion these authors would edify us in, is solitary religion […]. Directly opposite to this 
is the gospel of Christ. Solitary religion is not to be found there. "Holy solitaries" is a phrase no 
more consistent with the gospel than holy adulterers. The gospel of Christ knows of no religion, 
but social; no holiness but social holiness. "Faith working by love" is the length and breadth and 
depth and height of Christian perfection. List of Poetical Works Published By The Rev. Messrs. 
John And Charles Wesley. With The Prefaces Connected With Them – Preface 4,5. TWJW. 
Tradução de Izilda Peixoto Bella. Cf. tb. RENDERS, 2006, p. 49. 
189 In order fully to explain and enforce these important words I shall endeavour to show, first, that 
Christianity is essentially a social religion, and that to turn it into a solitary one is to destroy it; […] 
By Christianity I mean that method of worshipping God which is here revealed to man by Jesus 
Christ. When I say this is essentially a social religion, I mean not only that it cannot subsist so 
well, but that it cannot subsist at all without society, without living and conversing with other men. 
In: TWJW.Sermon 24 §5 e I.1 (22-26 Out. 1740, Outler: 1748). Tradução de Izilda Peixoto 
Bella.Cf. tb. RENDERS, 2006, p. 49.  
190 “social Grace”. TWJW. Collection of Hymns, Hino 507, parte III, último verso.  Tradução de 
Izilda Peixoto Bella. 
191 RENDERS, 2006, p. 49-50. 
192 GONZÁLEZ, Justo L. Wesley para a América Latina hoje. São Bernardo do Campo: EDITEO, 
2003. p. 53. 

 



80 
 

A extensa tese de Renders (404 páginas) tem exatamente este sentido: o 

de comprovar que a soteriologia de John Wesley é, essencialmente, uma 

soteriologia social, na qual há importância equivalente, tanto para os aspectos 

comunitários, como para aspectos públicos da vivência da fé.  

Talvez não seja por outro motivo que Wesley é considerado um 

incentivador de grupos de cultivo e vivência da fé e, mais especificamente, 

organizador de comunidades. Josgrilberg acrescenta na lista dos temas 

teológicos favoritos de Wesley a “ecclesiola in ecclesia” e a tendência aos 

pequenos grupos193. Efetivamente Wesley sempre resistiu a tornar seu 

movimento uma nova denominação ou Igreja, mantendo-se fiel à Igreja da 

Inglaterra e considerando que o metodismo fora levantado por Deus para 

“reformar a nação, especialmente a Igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre 

a terra”194. Porém, seu gênio prático e organizador levou-o a criar sociedades, 

classes e bands e organizá-los em circuitos para serem cuidados por seus 

pregadores itinerantes. Por outro lado, sua produção teológica nunca foi uma 

“teologia sistemática” ou especulativa. Ela sempre esteve relacionada às 

necessidades práticas e imediatas de suas comunidades:  

 

Os escritos de Wesley respondem a necessidades ocasionadas pelas 

situações vividas e são, basicamente, cartas, ensaios sermônicos, 

ensaios, diálogos, hinos, poesias, resumos determinados por 

interesses muito específicos, ensaios polêmicos etc. A sequência no 

arranjo de seus escritos para publicação revela muito a preocupação 

por um caminho que deve ser trilhado a fim de alcançar a santidade e, 

pouco, uma preocupação em sistematizar sua teologia195. 

 

Por isso Josgrilberg considera a teologia de Wesley como uma “teologia 

do caminho da salvação”196, uma theologia viatorum (teologia de peregrinos), 

com o que concorda Renders197. 

 

 

                                                             
193 JOSGRILBERG, Rui de Souza. O “caminho da salvação”: a teologia peregrina de John 

Wesley em nossos caminhos. In: RIBEIRO, Cláudio de Oliveira et. al. Teologia e Prática na 

Tradição Wesleyana: uma leitura a partir da América Latina e Caribe. São Bernardo do Campo: 

EDITEO, 2005, p. 52. 
194 REILY, 1991, p. 49. Cf. tb MESQUIDA, 1994, p. 95.   
195 JOSGRILBERG, 2005, p. 50. 
196 Ver: JOSGRILBERG, 2008. p. 93.  
197 Por exemplo: RENDERS, 2006, p. 347. 
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Diz Josgrilberg:  

 

Sua visão e sua teologia mudam progressivamente com a crescente 

inserção na vida do povo (visita aos pobres, sua disposição para 

conversar com eles e com as crianças empobrecidas, a pregação ao 

ar livre, a crescente preocupação com as condições sociais etc.). Ele 

move-se para o cristianismo bíblico visto como prático, relacional e 

social. Esse movimento revela como o caminho concreto e passagem 

teórica: 

• a passagem de um cristianismo místico e solitário para uma 
visão “social” da salvação; 

• a passagem de uma teologia especulativa e apologética para 
uma teologia prática; 

• a passagem de um cristianismo longe do povo para um 
cristianismo com o povo; [...]198. 

 

Isto confirma a concepção de que essa natureza social da salvação 

também revela a percepção do ser humano como não apenas individual, mas 

em algum sentido, o ser humano é também coletivo, não se restringindo à sua 

individualidade. É dessa forma prática, a partir do trabalho efetivo de Wesley no 

cuidado das pessoas, que se verifica a superação de sua antropologia teórica, 

de raiz filosófica, que se deve fundamentalmente ao contexto da visão da Igreja 

em seu tempo. Isso consiste em uma inovação em um ambiente em que a 

religião tinha sua preocupação apenas com a individualidade das pessoas. É 

uma das consignas de Wesley a afirmação de que “O cristianismo é 

essencialmente uma religião social e transformá-lo em uma religião solitária é, 

de fato, destruí-lo”199. É a partir desse “holismo funcional” prático em relação às  

pessoas, que Wesley expressa suas preocupações e suas lutas na Inglaterra de 

seu tempo, contra a pobreza, contra a escassez de alimentos, pela reforma do 

sistema prisional, contra a escravidão etc. É, nesse contexto, e em decorrência 

dessa posição, também, que se insere a preocupação educacional de Wesley, 

confirmada pela abertura de várias escolas e pelo incentivo permanente à 

educação. Feitas essas colocações introdutórias, podemos agora verificar mais 

de perto, de que forma, segundo John Wesley, o ser humano reflete a imagem 

de Deus. 

 

                                                             
198 JOSGRILBERG, 2005, p. 50-51. 
199 Ver: nota 50, p. 40. 
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1.2.1.2  Imago Dei: imagem natural, imagem política, imagem moral 

 

É em seu Sermão de número 45, O Novo Nascimento, o lugar onde 

melhor aparece a concepção de Wesley sobre como o ser humano reflete a 

imago Dei200. Nele, Wesley expressa uma visão trinitária do ser humano, com 

um ser tri-uno, oriunda de um Deus também tri-uno: a imagem natural, a imagem 

política e a imagem moral.  

‘E Deus’, o Deus Trino, ‘disse: façamos o homem à nossa imagem e 

segundo nossa semelhança’. Assim Deus criou o homem à sua 

imagem, à imagem de Deus o criou’ (Gn 1.26,27); não meramente à 

sua imagem natural [...]; não meramente à sua imagem política [...]; 

mas principalmente à sua imagem moral [...]201. 

 

Vamos considerar cada uma delas: 

 

1.2.1.2.1  Imagem Natural 

Wesley diz que a imagem natural é “um retrato de sua imortalidade; um 

ser espiritual, dotado de entendimento, liberdade de vontade e de vários 

afetos”202. É por este aspecto da imagem natural, enquanto ser espiritual, que o 

ser humano tem a capacidade de se relacionar conscientemente com Deus. De 

ser uma criatura “capaz de Deus”: “Acima de tudo, [...] ele foi uma criatura capaz 

de Deus, capaz de conhecer, amar, e obedecer a seu Criador”203. Assim como 

Deus é Espírito, Ele o criou igualmente como “um ser espiritual”204. 

Em seu “Sermão sobre a “Queda” do Homem”, que leva o número 57, 

Wesley diz:  

[...] ele [o ser humano] não é mera matéria, um torrão de terra, uma 

massa de argila, sem senso ou entendimento; mas um espírito como 

seu Criador, um ser dotado, não apenas com senso e entendimento, 

mas também com uma vontade manifestando-se em várias afeições. 

Para coroar todo o restante, ele foi dotado de liberdade, um poder de 

                                                             
200 Ver: KLAIBER, & MARQUARDT,1999. p. 96.  
201 And God', the three-one God, 'said, Let us make man in our image, after our likeness. So God 

created man in his own image, in the image of God created he him.'a Not barely in his natural 
image,[...] nor merely in his political image, [...] but chiefly in his moral image. SJW. Sermão 45 – 
I.1 (29 mai. 1743). 
202 SJW. Sermão 45 – I.1 (29 mai. 1743). 
203 SJW. Sermão 60 – I.2 (30 nov. 1781). 
204 SJW. Sermão 45 – I.1 (29 mai. 1743). 
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direcionar suas próprias afeições e ações, uma capacidade de 

determinar a si próprio, de escolher o bem e o mal205. 

E ainda, mais adiante:   

Deus não o fez mera matéria, um pedaço de argila insensível e sem 

inteligência, mas um espírito, como Ele próprio, embora revestido num 

veículo material. Como tal, ele foi dotado de entendimento, de vontade, 

incluindo várias afeições; e de liberdade, um poder de usá-los de 

maneira correta ou errada, de escolher o bem ou o mal206. 

 

 

Portanto, este ser espiritual, em sua imagem natural de Deus, é dotado 

de entendimento (razão), vontade (volição) e liberdade (livre arbítrio)207.  

Em relação à razão, Wesley a concebe como uma faculdade da alma 

humana com a conotação básica de entendimento. Através dela se chega à 

apreensão, ao julgamento e ao discurso: 

 
A simples apreensão é meramente a compreensão de uma coisa na 

mente; a primeira e mais simples ação do entendimento. O julgamento 

é a determinação de que as coisas, antes de serem concebidas, 

concordam ou diferem umas das outras. O discurso, estritamente 

falando, é o movimento ou progresso da mente de um julgamento a 

outro. A faculdade da alma que inclui essas três operações, é o que eu 

quero dizer aqui pelo termo razão208.  

 

 

Wesley compreende, portanto, a razão em um sentido empírico, uma 

faculdade empregada em relação funcional, deixando de lado todo o aspecto 

metafísico ou mitológico (centelha do divino) e “ele nega à razão as capacidades 

intuitivas diretas atribuídas a ela por Descartes, os platônicos de Cambridge e 

                                                             
205 “he is not mere matter, a clod of earth, a lump of clay, without sense or understanding, but a 

spirit like his Creator; a being endued not only with sense and understanding but also with a will 

exerting itself in various affections. To crown all the rest, he was endued with liberty, a power of 

directing his own affections and actions, a capacity of determining himself, of choosing good or 

evil”.  SJW. Sermão 57 – 1 (13 mar. 1782).  
206 “God did not make him mere matter, a piece of senseless, unintelligent clay, but a spirit like 
himself (although clothed with a material vehicle). As such he was endued with understanding, 
with a will, including various affections, and with liberty, a power of using them in a right or wrong 
manner, of choosing good or evil”. SJW. Sermão 57 – II.6 (13 mar. 1782). 
207 RUNYON, 2002, p. 24. 
208 “Simple apprehension is barely conceiving a thing in the mind, the first and most simple act of 

understanding. Judgment is the determining that the things before conceived either agree with or 

differ from each other. Discourse, strictly speaking, is the motion of progress of the mind from one 

judgment to another. The faculty of the soul which includes these three operations I here mean 

by the term reason”. SJW. Sermão 70 – I.2 (6 jul. 1781).    
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dos deístas”209. Admite, porém, que originalmente, antes da “Queda”, a razão 

humana talvez tenha tido acesso direto ao conhecimento do divino, por meio das 

próprias estruturas intuitivas:  

 
Provavelmente o espírito humano, assim como o angelical, discerniu, 

então, a verdade, através da intuição. Portanto, ele nomeou cada 

criatura, tão logo ele a viu, de acordo com sua natureza íntima. No 

entanto seu conhecimento era limitado, posto que ele era uma criatura; 

portanto a ignorância era inseparável dele. Mas o erro não era; não 

parece que ele estivesse equivocado em qualquer coisa. Mas ele era 

capaz de errar; de se iludir, embora não fosse compelido a isto210. 

 

A “Queda” fez com que a humanidade perdesse essa capacidade de 

chegar à razão intuitivamente, a humanidade perdeu a capacidade de ter 

 
[...] uma razão capaz desse acesso intuitivo e confiança, em vez disso, 

em inferências a partir dos dados trazidos pelos sentidos. Contudo, as 

capacidades da mente são necessárias para tirar conclusões dos 

dados dos sentidos211;  

 

Portanto, mesmo após a “Queda”, a razão permanece imprescindível para 

o ser humano em sua imagem natural de Deus, como criatura espiritual. Não 

mais como acesso à verdade intuitivamente, porém, como a capacidade de 

chegar à verdade usando as faculdades naturais que lhe foram preservadas 

depois da “Queda”, como o raciocínio que opera a partir dos dados dos sentidos. 

 Em seu Sermão de número 70 O caso da Razão imparcialmente 

considerado, ele discorre sobre o que a razão pode e o que não pode fazer. Os 

argumentos centrais que apresenta contradizem tanto posições que 

desconsideram a razão, quanto posições que a elevam a valor absoluto. Contra 

os que desprezam a razão diz que ela pode “fazer muito, demasiadamente, nos 

assuntos de vida comum”; “nos assistir quanto a irmos através de todo o círculo 

de artes e ciências: da gramática, retórica, lógica, filosofia natural e moral, 

matemática, álgebra, metafísica”; quanto à religião “ela pode fazer 

                                                             
209 Cf.: RUNYON, 2002, p. 25. 
210 “And probably the human spirit, like the angelical, then discerned truth by intuition. Hence he 

named every creature as soon as he saw it according to its inmost nature. Yet his knowledge was 

limited, as he was a creature; ignorance therefore was inseparable from him. But error was not: 

it does not appear that he was mistaken in anything. But he was capable of mistaking, of being 

deceived, although not necessitated to it”. SJW. Sermão 62 – I.3 (9 dez. 1758).  
211 RUNYON, 2002, p 25. 
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excessivamente muito: tanto com respeito ao fundamento dela quanto à 

superestrutura”, entendendo fundamento como as Sagradas Escrituras e 

superestrutura como a teologia propriamente. Contra os que deificam a razão 

ele diz o que ela não pode fazer: ela é incapaz de conceder a “fé, esperança ou 

amor, e consequentemente, de conceder tanto a virtude real, quanto a felicidade 

substancial”212. 

 Especificamente quanto ao que a razão pode fazer pela religião, 

encontramos:  

Este é um ponto que merece ser profundamente considerado [...] ela 

pode fazer excessivamente muito, tanto com respeito ao fundamento 

dela quanto à superestrutura. O fundamento da religião verdadeira se 

situa nos oráculos de Deus. Ele está construído sobre os profetas e 

apóstolos, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular. Agora, que 

excelente uso tem a razão se nós mesmos podemos entender para nós 

mesmos, ou explicar para outros, aqueles oráculos de vida! E sem ela, 

quanto seria possível entender das verdades essenciais contidas 

neles? Um belo sumário disto, nós temos naquele que é chamado de 

“Credo dos Apóstolos". Não é a razão (assistida pelo Espírito Santo) 

que nos capacita a entender o que as Santas Escrituras declaram a 

respeito da existência e dos atributos de Deus? A respeito de sua 

eternidade e imensidade, seu poder, sabedoria e santidade? É pela 

razão que Deus nos capacita, em alguma medida, a compreender o 

seu método de proceder com os filhos dos homens, a natureza de suas 

várias dispensações, da Antiga e da Nova aliança, da lei e do 

Evangelho. É por essa que entendemos (seu Espírito abrindo e 

iluminando os olhos de nosso entendimento) o que é o arrependimento, 

para não nos arrependermos dele; o que é a fé por meio da qual somos 

salvos; qual é a natureza e a condição da justificação; quais são os 

seus frutos imediatos e subsequentes. Por meio da razão, nós 

aprendemos o que é o novo nascimento, sem o qual não podemos 

entrar no reino dos céus, e o que é a santidade, sem a qual nenhum 

homem verá o Senhor. Pelo devido uso da razão, nós chegamos a 

conhecer quais são os temperamentos implicados na santidade interior 

e o que é ser externamente santo - santo em toda maneira de falar; em 

outras palavras, qual é a mente que houve em Cristo; e o que significa 

andar como Cristo andou213.  

                                                             
212 SJW. Sermão 70 – I de 3 a 8, II de 1 a 8 (6 jul. 1781). 
213 This is a point that deserves to be deeply considered. […] It can do exceeding much, both with 

regard to the foundation of it, and the superstructure. The foundation of true religion stands upon 

the oracles of God. It is built upon the prophets and apostles, Jesus Christ himself being the chief 

corner-stone. Now of what excellent use is reason if we would either understand ourselves, or 

explain to others, those living oracles! And how is it possible without it to understand the essential 

truths contained therein? A beautiful summary of which we have in that which is called the 

Apostles' Creed. Is it not reason (assisted by the Holy Ghost) which enables us to understand 

what the Holy Scriptures declare concerning the being and attributes of God? Concerning his 

eternity and immensity, his power, wisdom, and holiness? It is by reason that God enables us in 

some measure to comprehend his method of dealing with the children of men; the nature of his 
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Por isso: “renunciar à razão é renunciar à religião, [...] religião e razão 

andam de mãos dadas, e [...] toda religião irracional é falsa”214. Nos dias atuais, 

na chamada pós-modernidade, esse é um ponto que nunca conseguiremos 

enfatizar demasiadamente, diante da irracionalidade crescente no âmbito 

religioso. Mais do que nunca torna-se atual a consigna expressa em um hino de 

Charles e John Wesley, composto para a inauguração da Kingswood School, em 

1748: “Una o par há tanto separado / conhecimento e piedade vital215”. 

Portanto, é necessário realçar que a razão se constitui como uma dádiva 

gratuita de Deus, que permanece com o ser humano mesmo depois da “Queda”: 

“Deus nos tem dado a razão como guia”216, tanto na vida comum – atividades 

corriqueiras do dia-a-dia, cumprimento dos deveres de pais e filhos, de maridos 

e esposas, de mestres e servos etc.; quanto na vida intelectual: 

[...] ela pode ensinar tudo o que a habilidade ou a diligência do homem 

tenha inventado, nesses milhares de anos. É absolutamente 

necessária para o cumprimento devido da maioria das tarefas mais 

importantes, tal como aquela dos magistrados, quer de um nível inferior 

ou superior; e aquela dos governadores subordinados ou supremos, 

quer de Estados, Províncias ou Reinos217. 

 

A vontade está relacionada à capacidade do ser humano para a decisão 

e a ação, “para que pudesse amar, desejar, e deleitar-se no que era bom; do 

                                                             
various dispensations, of the Old and New Covenant, of the law and the gospel. It is by this we 

understand (his Spirit opening and enlightening the eyes of our understanding) what that 

repentance is, not to be repented of; what is that faith whereby we are saved; what is the nature 

and the condition of justification; what are the immediate and what the subsequent fruits of it. By 

reason we learn what is that new birth, without which we cannot enter into the kingdom of heaven, 

and what that holiness is, without which no man shall see the Lord. By the due use of reason we 

come to know what are the tempers implied in inward holiness, and what it is to be outwardly 

holy, holy in all manner of conversation — in other words, what is the mind that was in Christ, and 

what it is to walk as Christ walked. SJW. Sermão 70 – I.6 (6 jul. 1781).  
214 John Wesley, carta a Thomas Rutherforth (28 de março de 1768) Letters 5:364.  Apud: 
RUNYON, 2002, p. 26. 
215 Unite the pair so long disjoined / Knowledge and vital piety. TWJW. Tradução de Izilda Peixoto 
Bella. 
216 SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). 
217 “It can teach whatever the skill or industry of man has invented for some thousand years. It is 

absolutely necessary for the due discharge of the most important offices, such as are those of 

magistrates, whether of an inferior or superior rank; and those of subordinate or supreme 

governors, whether of states, provinces, or kingdoms”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). 
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contrário, seu entendimento não teria tido propósito”218. Contudo, pela “Queda”, 

a vontade humana, que deveria ser direcionada para Deus, pois o homem fora 

criado como Ele em e para o amor, “que era o único móvel de suas disposições, 

palavras e atos”, foi corrompida e, portanto, sujeita às forças do pecado. Porém, 

se essa sujeição fosse total e a vontade não tivesse nenhuma liberdade, disso 

não decorreria qualquer responsabilidade moral para o ser humano. É por isso 

que vontade e liberdade andam juntas: no sermão nº 45 esse ponto fica bem 

explícito quando ele fala de “liberdade de vontade”219. 

Wesley considera a liberdade como “um poder de direcionar suas próprias 

afeições e ações, uma capacidade de determinar a si próprio, de escolher o bem 

e o mal”220.  

É pela liberdade que o ser humano tem a capacidade de definir e buscar 

seus objetivos. Sem ela, ao invés de agente ele é meramente paciente: “Aquele 

que não é livre não é um agente, mas um paciente”221. Essa liberdade faz parte 

da imagem natural, desde a criação. Do contrário, teria sido injusto o julgamento 

de Deus quando da desobediência. Porém, na sua concepção, a liberdade não 

é um atributo inerente ao ser humano, não é um dom natural. Ela se realiza, 

novamente, de forma relacional. É na relação com Deus que o homem pode 

experimentar a liberdade. Isto porque, pela “Queda”, o homem vendeu sua 

liberdade ao diabo e se sujeitou ao pecado. Entretanto, mesmo nessa condição, 

Deus não o privou de seu amor e de sua graça. E continua a buscá-lo para si. 

Wesley chama esta permanente disposição e busca de Deus pelo ser humano 

de graça preveniente. Esta concepção preserva o princípio protestante de sola 

gratia, porém, reserva ao homem um papel ativo na salvação, rejeitando assim 

a doutrina da predestinação. Existe, portanto, uma complementaridade entre a 

graça preveniente e a liberdade do ser humano. Sem a graça preveniente Deus 

seria inalcançável e o ser humano jamais poderia aceitar o seu chamado. É pela 

                                                             
218 “that he might love, desire, and delight in that which is good; otherwise his understanding had 
been to no purpose” SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 62 – I.4 (9 dez. 1758).  
219 “freedom of will”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 45 – I.1 (29 mai. 1743).  
220 “a power of directing his own affections and actions, a capacity of determining himself, of 
choosing good or evil”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 57 – I.1 (13 mar. 1782). 
221 “He that is not free is not an agent, but a patient”. SJW. CD-ROM. Sermão 62 – I.4 (9 dez. 
1758). 
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graça preveniente que Deus alcança o ser humano e lhe possibilita responder 

ao seu amar. Igualmente, se não fosse livre, o ser humano não teria a condição 

de se voltar para o bem e deixar o mal.  

A liberdade está relacionada à consciência com a qual Deus dota todo o 

ser humano. No dizer de Wesley, consciência é “aquela luz sobrenatural que 

alumia a todo o que vem a este mundo”222. Na filosofia moderna, a consciência 

é considerada um atributo natural. Wesley não vê assim. Para ele, é um dom 

‘sobrenatural’, que corresponde ao que ele chama de graça preveniente:  

 

Nenhum homem vivo está inteiramente destituído do que é comumente 

chamado de consciência natural. Mas isso não é natural. É mais 

corretamente designada de graça preveniente. Todos os homens têm 

de certo modo, em maior ou menor grau, esta graça, que não depende 

da iniciativa humana. Toda pessoa, tem, cedo ou tarde, bons desejos, 

embora em geral os reprimam, antes que possam extirpar a raiz 

profunda do pecado, ou produzir algum fruto bom. Todos têm em 

alguma medida aquela luz, alguns somente fracos raios, e que, cedo 

ou tarde, mais ou menos, ilumina a todo o homem que vem ao mundo. 

E cada um, a menos que ele pertença ao menor número daqueles cuja 

consciência está cauterizada, sente-se mais ou menos desconfortável, 

quando age contrário à luz de sua própria consciência. De modo que o 

homem peca não porque não tenha a graça de Deus, mas porque não 

faz uso da graça que tem223.    

 

Ainda, no mesmo, Sermão encontramos as seguintes expressões: 

 

A salvação começa por aquilo que costumeiramente (e com pleno 

direito) é designado como graça preveniente; esta abrange o primeiro 

desejo de agradar a Deus, o primeiro luzir do conhecimento de sua 

vontade e o primeiro , ainda débil e fugidio, sentimento de ter pecado 

contra ele. Tudo isso designa uma certa inclinação à vida, uma certa 

vontade de participação na salvação e na libertação inicial de um 

                                                             
222 “that supernatural light which "enlightens every man that cometh into the world”. Predestination 
calmy considered. TWJW, 10:230. Tradução de Izilda Peixoto Bella. Cf. tb. RUNYON, 2002, p. 
27. 
223 “No man living is entirely destitute of what is vulgarly called 'natural conscience'. But this is not 

natural; it is more properly termed 'preventing grace'. Every man has a greater or less measure 

of this, which waiteth not for the call of man. Everyone has sooner or later good desires, although 

the generality of men stifle them before they can strike deep root or produce any considerable 

fruit. Everyone has some measure of that light, some faint glimmering ray, which sooner or later, 

more or less, enlightens every man that cometh into the world. And everyone, unless he be one 

of the small number whose conscience is seared as with a hot iron, feels more or less uneasy 

when he acts contrary to the light of his own conscience. So that no man sins because he has 

not grace, but because he does not use the grace which he hath” SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 

1781). Sermão 85 – III.4 (Set.-Out. 1785, cf. Outler). 
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coração cego, insensível e totalmente sem percepção de Deus e das 

coisas  divinas224. 

 

Isto porque, 

[...] não existe homem algum que esteja num estado meramente 

natural, nenhum sequer, a menos, que tenha já extinguido o Espírito, 

completamente destituído da graça de Deus225. 

 

É, portanto, na relação com Deus que o ser humano é capaz de 

experimentar a liberdade e fazer uso de sua vontade para o fim para o qual foi 

criado: viver na graça de Deus, em amor a Ele, aos demais seres humanos, à 

criação. “O dom divino da liberdade dá sensibilidade à consciência e poder à 

vontade para escolher o bem e resistir ao mal”226. 

Conclui-se que a razão – ou o entendimento –, a vontade e a liberdade do 

ser humano interagem para, na dinâmica da relação com Deus, expressarem 

Sua imagem natural. Todos esses elementos são indispensáveis e, sem eles, o 

ser humano não seria capaz de santidade ou de virtude: 

 

[...] ele foi dotado de liberdade, um poder de direcionar suas próprias 

afeições e ações, uma capacidade de determinar a si próprio, de 

escolher o bem e o mal. De fato, se o homem não tivesse sido dotado 

com isto, tudo o mais não seria de utilidade alguma. Se ele não fosse 

um ser livre como também inteligente, seu entendimento não seria 

capaz da santidade ou de qualquer espécie de virtude, como uma 

árvore ou um bloco de mármore227. 

 

                                                             
224 “salvation begins with what is usually termed (and very properly) 'preventing grace'; including 
the first wish to please God, the first dawn of light concerning his will, and the first slight, transient 
conviction of having sinned against him. All these imply some tendency toward life, some degree 
of salvation, the beginning of a deliverance from a blind, unfeeling heart, quite insensible of God 
and the things of God”. SJW. Sermão 85 – II.1. In: KLAIBER, & MARQUARDT, 1999, p. 204.  
225 “there is no man that is in a state of mere nature; there is no man, unless he has quenched 
the Spirit, that is wholly void of the grace of God”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781).. Sermão 
85 – III.4 (Set.-Out. 1785, cf. Outler). 
226 RUNYON, 2002, p. 27. 
227 “he was endued with liberty, a power of directing his own affections and actions, a capacity of 

determining himself, of choosing good or evil. Indeed had not man been endued with this, all the 

rest would have been of no use. Had he not been a free as well as an intelligent being, his 

understanding would have been of no service. For he would have been as incapable of holiness, 

or any kind of virtue, as a tree or a block of marble”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781).. Sermão 

57 – 1 (13 mar. 1782). 
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Porém, fora da relação com Deus o ser humano sucumbe a seus próprios 

interesses egoístas e mesquinhos, subordinando sua razão e vontade às forças 

do pecado.  

 

1.2.1.2.2  Imagem Política 

 A imagem política refere-se à disposição de Deus em constituir o ser 

humano como seu colaborador na manutenção de sua criação. Ele foi, assim, 

dotado de liderança e chamado a ser administrador da obra criada. Nas palavras 

de Wesley: “o governador deste mundo inferior, tendo ‘domínio sobre os peixes 

do mar e sobre toda a terra”228.  

 Ou  

Para esta criatura [o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, 

antes da “Queda”, ob. minha], dotada com todas essas faculdades 

excelentes, assim qualificadas para sua sublime responsabilidade, 

Deus disse “Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, 

e sobre todo o animal que se move sobre a terra” (Gn 1.28). E assim o 

salmista  “Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus 

pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do 

campo; as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as 

sendas dos mares” (Sl 8.6). De modo que o homem era o 

representante de Deus sobre a terra; o príncipe e o governador do 

mundo229;  

 

 Porém, a peculiaridade dessa imagem política é que o ser humano não 

era apenas o ‘príncipe’ ou ‘governador’, mas, na sua qualidade de ‘representante’ 

de Deus, formava o elo de comunicação Dele com a criação:  

 

[...] e todas as bênçãos de Deus fluíam, através dele, para suas 

criaturas inferiores. O homem era o canal de comunicação entre seu 

Criador e toda a criação bruta230.  

                                                             
228 “the governor of this lower world, having 'dominion over the fishes of the sea, and over the 
fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth'”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 
1781).Sermão 45 – I.1 (29 mai. 1743). 
229 “To this creature, endued with all these excellent faculties, thus qualified for his high charge, 
God said, 'Have thou dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over 
every living thing that moveth upon the earth’ (Gen. 1:28.). And so the Psalmist: 'Thou madest 
him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet: all sheep 
and oxen, yea, and the beasts of the field; the fowl of the air, and the fish of the sea, and 
whatsoever passeth through the paths of the seas!’ (Psalm 8:6) So that man was God's vicegerent 
upon earth, the prince and governor of this lower world;” SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). 
Sermão 60 – I.3 (30 nov. 1781). 
230 “and all the blessings of God flowed through him to the inferior creatures. Man was the channel 
of conveyance between his Creator and the whole brute creation”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 
1781). Sermão 60 – I.3 (30 nov. 1781). 
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 Para Wesley, neste estado inicial da criação, antes da “Queda”, também 

a própria criação e os animais eram dotados de grande parcela de perfeição, 

conforme sua espécie: de “movimento próprio”; de “entendimento” – “como o que 

agora possuem”; de “vontade”; de “liberdade” – todos eles “perfeitos em sua 

espécie”231. 

 Qual, então, a “linha divisória” entre as “criaturas brutas” e o homem? É 

que somente o homem é “capaz de Deus”. É por essa capacidade de se 

relacionar conscientemente, de “conhecer, amar e obedecer a Deus”, que o ser 

humano se diferencia do restante da criação e também por isso é constituído 

como “governador” ou “representante” de Deus perante a criação, assumindo, 

assim, a imagem política de Deus, resultando em que “como uma obediência 

amorosa a Deus era a perfeição do homem, então, uma obediência amorosa ao 

homem era a perfeição dos animais irracionais”232. Ou seja, ainda aqui, a 

concepção relacional da imago Dei se faz presente: o ser humano é imagem 

política de Deus na medida em que reflete para a criação o mesmo amor com 

que Deus o ama, ou seja, “a qualidade da imagem, em sua vocação política, 

depende da qualidade do relacionamento do ‘príncipe e governador’ com 

Deus”233. O inverso também é verdadeiro: na medida em que o ser humano, pela 

queda, deixa de se relacionar integralmente com Deus, também se rompe a 

relação dele com a natureza. A partir desse momento, o ser humano volta-se 

contra a natureza e esta contra o ser humano. A retomada de uma relação 

amorosa com a natureza depende, necessariamente, da retomada da relação 

com Deus, como veremos adiante. 

 

1.2.1.2.3  Imagem Moral 

A imagem moral é a aquela em que se dá o relacionamento perfeito do 

ser humano com Deus e também, por isso mesmo, a que sofre em maior grau a 

corrupção pela “Queda”. Ao ser criado, o ser humano compartilhava com Deus 

                                                             
231 “self-motion”… “understanding; not less than that they are possessed of now”... “a will”;… 
“liberty” “perfect in its kind”  Cf.: SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 60 – I.4. 
232 “as a loving obedience to God was the perfection of men, so a loving obedience to man was 
the perfection of brutes”. Cf.: SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 60 – I.5 (30 nov. 1781). 
233 RUNYON,  2002, p. 29. 
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algumas qualidades – amor, justiça, misericórdia e verdade - que faziam dele a 

perfeita imagem moral de Deus: 

‘Deus é amor’: consequentemente, o homem, ao ser criado, estava 

cheio de amor, que era o único móvel de todas as suas disposições, 

pensamentos, palavras e atos. Deus é cheio de justiça, misericórdia e 

verdade: assim era o homem ao sair das mãos de seu Criador234. 

 

Segundo Runyon, “‘justiça, misericórdia e verdade’ constituem o que 

Wesley considera o resumo do conteúdo da expressão pública da santidade”235. 

Esses atributos só podem ser expressos perfeitamente pelo ser humano, na 

medida em que ele estiver em comunhão permanente com Deus. Esse era o seu 

estado, antes da “Queda”. Em função dessa comunhão constante o homem se 

relacionava com a criação e com o próprio Criador em amor, justiça, misericórdia 

e verdade. Tão íntima era essa relação que Wesley a compara com a respiração: 

“implica na contínua inspiração do Espírito Santo, o sopro de Deus na alma e a 

respiração da alma retribuindo o que primeiro recebeu de Deus”, isto é, existe 

uma interação de tal ordem que “implica numa contínua ação de Deus sobre a 

alma, e numa reação da alma para com Deus”236. 

Porém, a desobediência corrompeu essa relação. A partir dela o ser 

humano “deixou de receber da Fonte aquilo que não podia dar de si mesmo”237. 

Seu relacionamento, que antes era de amor, passou a ser de temor: 

 

[...] essa separação de Deus Adão a experimentou no dia, na hora em 

que comeu do fruto proibido. E disso deu, prova imediata, mostrando 

pela sua conduta que o amor de Deus estava extinto em sua alma, a 

qual se encontrava agora “afastada da vida de Deus”. Em troca, estava 

agora sob o temor servil, de modo que fugiu da presença do Senhor. 

[...] destarte havia ele perdido tanto o conhecimento como o amor de 

Deus, sem os quais a imagem de Deus não podia subsistir238.   

                                                             
234 'God is love': accordingly man at his creation was full of love, which was the sole principle of 
all his tempers, thoughts, words, and actions. God is full of justice, mercy, and truth: so was man 
as he came from the hands of his Creator. S SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 45 – I.1 
(29 mai. 1743). 
235 RUNYON, 2002, p. 29. 
236 “a continual action of God upon the soul, and re-action of the soul upon God”; SJW. Sermão 
70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 19 – III.2 (23 sept. 1739). 

237 RUNYON, 2002, p. 29. 
238 “this separation from God Adam sustained in the day, the hour, he ate of the forbidden fruit. 

And of this he gave immediate proof; presently showing by his behaviour that the love of God was 

extinguished in his soul, which was now 'alienated from the life of God'. Instead of this he was 

now under the power of servile fear, so that he fled from the presence of the Lord.[…] So had he 
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Essa separação não apenas obliterou a imagem moral, mas também 

corrompeu e distorceu as imagens natural e política. Elas permanecem 

potencialmente com o homem, mas, pelo pecado, este prefere usá-las para o 

mal e não para o bem. Quanto à imagem natural, “a liberdade é exercida tendo 

em vista o eu, em vez de Deus e o próximo; a vontade é dedicada aos nossos 

próprios desejos; e a razão é usada para justificar nossos pecados”239. Da 

mesma forma, quanto à imagem política, o ser humano tem usado suas 

capacidades apenas em proveito próprio, explorando e depredando a terra e 

vivendo uma relação de antagonismo com os animais. Por isso, eles se voltam 

contra o homem: 

A grande parte deles fugiu dele; evitou cuidadosamente a sua presença 

odiosa. A maioria do restante o colocou em oposição declarada; sim, 

para destruí-lo, se estiver em seu poder. Alguns poucos apenas, esses 

que comumente denominamos de animais domésticos, retêm mais ou 

menos de sua disposição original (pela misericórdia de Deus), e ainda 

o amam e prestam obediência a ele240.  

 

Mesmo em relação a estes últimos, os animais domésticos, qual é a 

relação do homem para com eles? Wesley diz: 

 

Nem as criaturas mais simples e amigas, que ainda permanecem em 

seu domínio e são submissas aos seus comandos, estão seguras, por 

causa disto, da mais do que brutal violência; da afronta e abuso de 

vários tipos.  Será que o cavalo generoso, que serve à necessidade ou 

ao prazer do seu mestre com diligência incansável, e o fiel cão, que 

espera pelo movimento de sua mão ou de seus olhos, são exceção a 

isto? Qual a paga que muitas dessas pobres criaturas encontram por 

seu longo e fiel serviço? E que diferença terrível existe entre o que elas 

sofrem de seus camaradas brutos, e o que elas sofrem do tirano, que 

é o homem!241. 

                                                             
lost both the knowledge and the love of God, without which the image of God would not subsist”. 

SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 45 – I.2 (29 mai. 1743).  
239  RUNYON, 2002, p. 32. 
240 “The far greater part of them flee from him, studiously avoid his hated presence. The most of 
the rest set him at open defiance, yea, destroy him if it be in their power. A few only, those we 
commonly term domestic animals, retain more or less of their original disposition, and (through 
the mercy of God) love him still and pay obedience to him”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). 
Sermão 60 – II.2 (30 nov. 1781). 
241 “Nor are the mild and friendly creatures who still own his sway, and are duteous to his 
commands, secured thereby from more than brutal violence, from outrage and abuse of various 
kinds. Is the generous horse, that serves his master's necessity or pleasure with unwearied 
diligence, is the faithful dog, that waits the motion of his hand or his eye, exempt from this? What 
returns for their long and faithful service do many of these poor creatures find? And what a 
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Porém, apesar disso, se Deus manteve no ser humano essas 

capacidades, que podem ser totalmente restauradas pelo retorno do homem à 

convivência e relação plenas com Ele, foi porque Ele espera “tirar o bem eterno 

desse mal temporário”242. O ser humano, do qual ainda não se tenha “extinguido 

totalmente a consciência” e por isso não tenha “extinguido o Espírito”, ainda 

pode, mesmo que como um moribundo, procurar voltar-se para Deus que o 

encontra por meio de sua graça preveniente.  

É, nesse sentido, que o exercício dos dons que correspondem à imagem 

de Deus, mesmo pelo homem decaído, pode ajudá-lo no caminho da salvação. 

O desenvolvimento da razão é uma dessas formas e, por isso, toda a educação 

tem sentido, mesmo a dos seres humanos que ainda não passaram pelo 

processo do novo nascimento, justificação e santificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
dreadful difference is there between what they suffer from their fellow brutes and what they suffer 
from the tyrant, man!” SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 60 – II.6 (30 nov. 1781). 
242 “to draw eternal good out of this temporary evil”. SJW. Sermão 70 – I.4 (6 jul. 1781). Sermão 
60 – II.1 (30 nov. 1781). 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

CONTEXTO SOCIAL E EDUCACIONAL E SENTIDO SOCIAL DO 

METODISMO NO SÉCULO XVIII 

 

 Este capítulo destina-se a uma contextualização da História da Inglaterra, 

no século XVIII. Nesta contextualização, vamos buscar ressaltar o processo que 

levou à chamada Revolução Industrial; situar as transformações sociais que 

ocorreram em consequência disso neste período; a relação que se pode 

estabelecer entre este contexto e a questão da educação. Por fim, vamos 

procurar estabelecer a relação entre a vida e a obra de John Wesley com esses 

acontecimentos, visto que ele, principal iniciador do movimento metodista, viveu 

praticamente todo esse século, tendo nascido em 1703 e falecido em 1791. O 

objetivo é colhermos elementos para uma compreensão de como se efetivou, ou 

não, o direito à educação nesse período e se é possível estabelecer uma 

comparação com o que ocorreu na primeira metade do século XX no Brasil, em 

relação a esse direito.  

Cabe, porém uma advertência preliminar: não se espere um estudo de fôlego 

sobre a Revolução Industrial ou mesmo sobre a contextualização apontada. 

Esse não é nosso objetivo e nem mesmo caberia nas proporções deste trabalho. 

É um tema complexo, que hoje conta com uma bibliografia extensa e com 

autores renomados. Nosso objetivo é apenas termos uma visão geral, que sirva 

como suporte à reflexão que desejamos fazer da relação entre industrialização 

e educação e como o direito à educação está ou não presente nessa relação.  
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2.1.  A Revolução Industrial  

2.1.1.   Posições de diversos autores 

O tema do surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra é bastante 

complexo e até mesmo controverso. Essa complexidade se refere aos diversos 

enfoques com que vários autores tratam do assunto. Quando começou? Quais 

os fatores preponderantes no eclodir da Revolução – tecnológicos, econômicos, 

políticos, demográficos etc.?  Que peso teve no período em que ocorreu, em 

termos de repercussões nos outros países e nas relações internacionais no 

mundo de então? Que influência no desenrolar da história desde então, para o 

mundo ocidental e para as nações em geral? São alguns dos pontos de estudos 

e também de divergências entre os autores. Até mesmo se houve ou não 

Revolução Industrial é tema de disputa entre eles243.  

Apesar desses diferentes pontos de vista, os autores convergem no sentido 

de que as modificações que ocorreram no mundo nos séculos XVIII e XIX 

transformaram radicalmente, com maior ou menor velocidade, as formas de se 

viver no planeta, culminando com uma mudança completa na estrutura social em 

relação à sociedade medieval.  

Segundo José Jobson Arruda244, o termo “revolução” foi usado, até o século 

XVIII, apenas em referência a fenômenos astronômicos. A partir de 1827, passou 

a ser usado em relação às transformações sociais, ora enfatizando o aspecto 

econômico, ora o político, ora o social etc. A aplicação do termo aos fenômenos 

verificados no final do século XVIII e início do século XIX, consolidando a 

passagem do feudalismo ao capitalismo, entretanto, como já foi dito, não goza 

de unanimidade entre os estudiosos. Muitos deles preferem falar que houve, na 

verdade, uma evolução e não uma revolução.  

Essa é a perspectiva de autores que evitam o reconhecimento de que houve 

mudanças estruturais profundas com esse fenômeno, evitando também a 

compreensão de que na história podem haver mudanças abruptas, rupturas 

violentas, profundos conflitos e tensões sociais. Ela foi usada por autores como: 

                                                             
243 Ver: HOBSBAWN, Eric. As origens da Revolução Industrial. São Paulo : Global Editora e 
Distribuidora Ltda, 1979. 125p. p 98. 
244 ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Industrial. 2ª ed. São Paulo : Ática, 1991. 
96p. p. 8. 
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Arthur Birnie (1930); U. J. Nef (1932); T. S. Ashton (1948); Alfred Marshall (1948). 

Esses autores defendem que, de modo geral, houve uma lenta evolução, cujo 

processo histórico se desenrolou por alguns séculos, conforme alguns, ou por 

cerca de cento e cinquenta anos, conforme outros, até estar plenamente 

concluído e se completar a mudança que levou da sociedade medieval ao mundo 

industrializado e com amplo predomínio do capitalismo, durante o século XIX245.  

Visão ideológica semelhante, sobre esse processo histórico, fica bem patente 

em autores como H. L. Beales, citado por Arruda, que, escrevendo no contexto 

da guerra-fria, afirma: “O termo revolução é sempre desconcertante. Não 

somente possui uma certa conotação vermelha, bem como sugere uma 

mudança sob pressão das condições estabelecidas”246. 

Mesmo assim, o termo revolução acabou se firmando entre os economistas 

e historiadores da economia, com o sentido de “um salto repentino para cima de 

todas as taxas de incremento da produção industrial”247. 

Porém, mesmo entre os autores que aceitaram usar o termo revolução, há 

marcadas diferenças. Arruda apresenta, por exemplo, a visão de W. W. Rostow, 

para quem a revolução é  

Um período no qual a escala da atividade produtiva alcança um nível crítico 
e produz mudanças que levam a uma maciça e progressiva transformação 
estrutural nas economias e nas sociedades das quais fazem parte, mudanças 
definitivas, mais qualitativas do que quantitativas248. 

 

A partir de posições como essa, poder-se-ia dizer que a revolução se 

detecta por um salto qualitativo nos indicadores econômicos, fruto da aceleração 

da atividade produtiva, especialmente dos processos industriais, com incidência 

no todo da sociedade.  

 Porém, segundo Maurice Dobb, verifica-se a revolução, historicamente, 

devido a que 

[...] o ritmo da alteração econômica no referente à estrutura da indústria e das 
relações sociais, o volume de produção e extensão e a variedade do 

                                                             
245 ARRUDA, 1991. p 14-15 
246 ARRUDA, 1991. p. 15.  
247 ARRUDA, 1991. p. 15. 
248 ARRUDA, 1991. p. 15. 
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comércio, mostrou-se anormal. Uma era de alterações técnicas que 
rapidamente aumentava a produtividade do trabalho, testemunhando 
também um aumento anormalmente rápido nas fileiras do proletariado... A 
essência da transformação estava na alteração do caráter da produção249. 

 

 Pode-se então, identificar três posturas diferenciadas em relação ao 

processo da revolução industrial. As duas primeiras, nitidamente pertencentes a 

um tipo de visão ideológica da sociedade e a terceira a um outro tipo. 

 A primeira é a que não vê ruptura no processo histórico, sendo esse um 

continuum fluir, naturalizado, que obscurece o papel dos agentes históricos e os 

conflitos resultantes dos embates de interesses de grupos ou classes. Entende 

a história como resultado de um fluxo gradual, lento e cumulativo, identificado 

com os processos naturais. A segunda visão admite a revolução, mas a entende 

apenas a partir de indicadores quantitativos, econométricos, em uma visão 

tecnocrática da história. Essas duas visões correspondem ao ponto de vista que 

evita falar em rupturas que possam ser verificadas nos processos sociais.  

 A terceira posição parte do princípio de que as mudanças não são apenas 

quantitativas, econômicas ou tecnológicas, mas correspondem a um processo 

profundo de transformações no todo da sociedade, envolvendo conflitos, 

rupturas e lutas de interesses dos diversos grupos implicados, resultando em 

transformações qualitativas e duradouras no todo da sociedade.  

 

2.1.2. Fatores desencadeadores  

 Quanto aos fatores desencadeadores da revolução, também há diferentes 

posições, que podem ser agrupadas nas seguintes linhas básicas:  

1. autores que defendem que a revolução se deveu ao crescimento 

demográfico, aliado com a mobilidade social e melhoras na agricultura, 

ou seja, na capacidade de fornecimento de alimentos à população 

(“revolução agrícola”, para alguns, que teria acontecido no final do 

século XVII e início do século XVIII); 

                                                             
249 ARRUDA, 1991. p. 16. 
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2. autores que compreendem que o fator desencadeante da revolução foi 

o comércio, bem como o aumento de capitais e do crédito, e expansão 

dos mercados, gerando necessidades a que a indústria teve que 

responder; 

3. autores que creditam o início da revolução a fatores exógenos  e 

endógenos, porém sem uma definição clara do que sejam uns e 

outros, visto que é muito difícil fragmentar o processo histórico.  

Também, acentuando o lado econômico, houve uma tentativa de pensar 

o processo por meio de uma categorização criada artificialmente, de crescimento 

desequilibrado e equilibrado, sendo desequilibrado aquele em que um setor de 

ponta ativa-se, vai à frente e aciona o restante da economia. O crescimento 

equilibrado seria aquele no qual há uma regulamentação dos diversos setores 

por parte de um agente, de modo que todos eles cresçam concomitantemente. 

Esse fator, no caso, seria o Estado.  

No primeiro caso, o exemplo seria o da indústria do algodão, que 

experimentou um grande crescimento decorrente de crises na Índia, de onde se 

importava este tipo de tecidos, sendo uma das principais entre os anos de 1750 

e 1769, período no qual a exportação de tecidos de algodão pela Inglaterra 

cresceu mais de dez vezes250, e seu impacto sobre a economia inglesa, 

acionando o progresso técnico, a mineração, a siderurgia e assim por diante.  

No segundo caso, há o questionamento sobre se, mesmo sem 

intervenção do Estado251, o que se verificou não foi uma certa ‘regulação’, que 

fez com que os diversos setores crescessem, de alguma maneira, 

‘equilibradamente’, sem o que não teria sido possível uma revolução.  

 

2.1.3. Complexidade do processo 

Essas diversas posições, até aqui expostas, à exceção da posição de 

Dobb, partem do princípio da segmentação da história, enfatizando um ou outro 

elemento, um ou outro período, como sendo o essencial. Ora, o processo 

                                                             
250 Ver: CANÊDO, Letícia Bicalho. A Revolução Industrial. 13ª ed. São Paulo : Atual, 1994. 92 p. 
p. 41. 
251 CANÊDO. p. 75. 
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histórico ocorre como um complexo em que se entrelaçam e se entretecem 

diversos fatores, aparecendo ora um ora outro como preponderante, 

encadeados de tal maneira que não se pode segmentá-los porque é a incidência 

de uns sobre os outros que os torna em um momento relevante ou irrelevante, 

podendo o que já foi relevante tornar-se irrelevante e no momento seguinte surgir 

outro ou retornar um já ocorrido e assim sucessivamente252. Apreender a 

complexidade do momento histórico da revolução e as mudanças profundas que 

causou na sociedade seria não o compartimentar, mas “enchê-lo de vida” por 

meio de sua historicização, como afirmou Arruda253. 

Para entendermos essa complexidade, torna-se necessário compreender 

os antecedentes históricos que possibilitaram essa revolução – a revolução 

industrial, nesse local específico – a Inglaterra, nesse período de tempo – a 

segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Isto porque, nos séculos 

e décadas imediatamente precedentes, de maneira geral, as condições 

históricas dos diversos países da Europa eram muito semelhantes e, em 

princípio, encontravam-se nas mesmas condições para o despertar da 

revolução. Entretanto isso somente ocorreu na Inglaterra.  

 

2.1.4 Datação histórica e em que consistiu a Revolução Industrial 

Nessa caminhada, temos que, primeiramente, refletir sobre o período 

histórico específico em que ocorreu a revolução. Para isso, temos que fazer uma 

primeira especificação. O que aqui estamos considerando como Revolução 

Industrial corresponde ao desencadeamento e instalação das condições que 

transformaram profundamente a sociedade, sem antes ter tido nenhuma 

experiência histórica similar. Isso significa que estamos usando essa designação 

para o que alguns autores consideram a Primeira Revolução Industrial, sendo 

ela seguida de uma Segunda, Terceira, Quarta ou outras futuras; conceito esse 

que se baseia principalmente na questão do uso da energia que determina o 

desencadear da revolução. Nesse sentido, a primeira revolução, que é a que 

                                                             
252 Cf. MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. 4ª ed. Lisboa : Instituto Piaget, 
2003. 177p. p. 20. 
253 ARRUDA, 1991. p. 23. 
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aqui designamos como Revolução Industrial, seria aquela que se iniciou pela 

aplicação da energia do vapor de água nos equipamentos industriais, antes 

movidos pela força humana ou por elementos da natureza, como o vento, o fluir 

dos rios etc. O combustível básico dessa aplicação da energia do vapor de água 

foi o carvão mineral. A segunda revolução corresponderia ao motor à explosão, 

com combustíveis fósseis e o uso da energia elétrica. A terceira, a utilização da 

energia atômica. Nessa visão, estaríamos na quarta revolução, pelo uso da 

cibernética254. Ao nos reportarmos, entretanto, ao que, por esses autores, é 

considerada primeira revolução como a Revolução Industrial estamos optando, 

por um lado, pelo ineditismo dessa experiência histórica, visto que em nenhuma 

época, nos milênios anteriores, houve este tipo de experiência; e as demais 

revoluções, seja no sentido de desdobramentos por outro tipo de energia, seja 

no sentido das outras revoluções industriais dos países do chamado ocidente 

desenvolvido, tiveram esse precedente. Por outro lado, que, apesar 

concordarmos que as consideradas outras revoluções influenciaram 

profundamente os modos de viver das sociedades, nenhuma delas ocasionou 

uma mudança no modo de produção, sendo todas restritas ao chamado ao modo 

de produção capitalista ou ao capitalismo. 

Sobre este assunto, podemos fazer duas observações. A primeira é que 

a experiência da União Soviética, com sua tentativa frustrada de superação do 

modo de produção capitalista, significou no nível técnico, a utilização dos 

mesmos meios dos países capitalistas e, neste sentido, não teria havido uma 

superação do que foi a revolução industrial. A segunda observação é quanto ao 

estágio da civilização no qual estamos vivendo, que se consubstancia, de fato, 

em mudanças brutais nos modos de vida das sociedades, de modo que muitos 

autores usam a designação pós. Estaríamos vivendo, graças aos recursos da 

informática, da cibernética, como antes se dizia, da robótica e dos impactos que 

essa revolução tecnológica desencadeou sobre a vida humana, um pós-

capitalismo? Essa é uma questão que fica, mas que, embora instigante, está fora 

das condições de ser trabalhada neste texto. Poderíamos apenas avançar, no 

sentido de dizer que é inegável que as condições de vida cotidiana e a 

complexidade da sociedade hoje é imensamente distinta, e num sentido, 

                                                             
254 Ver: ARRUDA, 1991. p. 19-20. 
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superior à que se verificava no início da Revolução Industrial, no desenrolar dos 

séculos XIX e XX e, mesmo, de poucos anos atrás. Isso se verifica mesmo nos 

meios de produção. O uso da informática, a robotização, a desmaterialização da 

produção graças aos avanços da química, com a produção de novos materiais, 

de modo que não se depende apenas e exclusivamente de recursos naturais, 

provocaram alterações imensas no setor produtivo e mesmo nas relações de 

trabalho.  Entretanto, se por capitalismo compreendemos o modo de produção 

no qual o capital é preponderante sobre a vida e as relações pessoais, 

determinando quem pode e deve viver e quem não tem esse direito, e as 

condições de vida em que se vive, como é nossa compreensão do que o atual 

modelo de economia faz, estamos ainda em pleno capitalismo, distinto é certo 

do que foi no passado recente, mais ainda com suas características básicas.  

Voltando à questão da datação histórica, constatamos que, também na 

tentativa de uma delimitação do período histórico específico em que ocorreu a 

revolução, podemos ver divergências quanto a aspectos quantitativos e 

qualitativos. Ou seja, se a delimitação histórica deve ser feita apenas por meio 

de indicadores industriais ou comerciais – os quantitativos – ou tendo em vista a 

profundidade das mudanças ocorridas na sociedade - os qualitativos. 

De modo geral, é aceito que a revolução teria ocorrido entre 1750 e 1850. 

Segundo Arruda, Ashton a situa entre os anos 1760 e 1830. Dentre os autores 

que baseiam sua datação histórica em aspectos quantitativos, temos a posição 

de Rostow, que criou a expressão take-off – arranque ou decolagem – e situa 

esse fenômeno nos anos 1790 a 1815. Há aí um crescimento rápido na 

produção, tanto industrial como agrícola, incremento substancial tanto nas 

importações como nas exportações, a elevação das taxas de juros e dos preços, 

como também, tendência à baixa dos salários reais255. Ainda segundo Arruda, 

Hoffman destaca o ano de 1780 como aquele em que, pela primeira vez, a taxa 

de crescimento da indústria cresceu acima de dois, tendo permanecido neste 

nível por mais de um século. Outro autor, Peter Mathias, aponta 1783, o ano do 

final da Guerra Americana de independência e no qual o comércio exterior se 

ampliou significativamente. Considerando-se os índices de crescimento 

                                                             
255 ARRUDA,1991. p. 20. 
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econômico teríamos dois períodos nos quais houve expansão substancial: 1730 

a 1760, quando o valor das exportações da Inglaterra praticamente dobrou e 

entre 1785 e 1800 quando voltou a dobrar. 

A partir desses dados, Arruda afirma: 

Com segurança podemos afirmar que os anos 80 assistiram à 
mudança brusca na taxa de crescimento em diferentes setores da 
economia, tais como o nível de investimentos em transportes, ritmo de 
expansão do sistema bancário, ocorrência de invenções técnicas 
cruciais na tecelagem do algodão, na indústria metalúrgica e na 
produção de energia a vapor256. 
 

Esses dados não são refutados pelos autores que pensam no processo 

em termos qualitativos, por isso também as datações em parte coincidem. Marx 

considera como início da Revolução o ano de 1735, quando John Wyatt inventou 

a máquina de fiar. Paul Mantoux assume a delimitação a partir de 1760, porém 

a estende apenas aos anos iniciais do século XIX, pois, nesse período, os 

grandes inventos técnicos, inclusive a máquina a vapor, já estão em pleno 

funcionamento; as indústrias são numerosas; surgem os conglomerados 

industriais; a superação parcial das regulamentações corporativas das 

atividades industriais abre caminho à formação do proletariado moderno257.  

Na perspectiva de José Jobson Arruda, uma delimitação mais curta dos 

“anos revolucionários” os situaria entre 1780 e 1800. Aí estaria a “transformação 

vital, momento além do qual a estrutura mais íntima da sociedade inglesa estaria 

visceralmente transformada”258. Essa transformação visceral, correspondendo, 

conforme Dobb, à alteração no caráter da produção, corresponde também a 

posição de Marx, para quem  

esta revolução marcara a separação entre a propriedade e o trabalho 
e a concentração da riqueza imobiliária havia encerrado 
definitivamente a sociedade dominada ainda por formas de 
propriedade e produção feudais, inaugurando uma nova sociedade, 
com novas formas de propriedade dos meios de produção, novas 
relações sociais decorrentes do processo de produção capitalista259. 

 

                                                             
256 ARRUDA,1991. p. 21. 
257 ARRUDA,1991. p. 21. 
258 ARRUDA,1991. p. 21. 
259 ARRUDA,1991. p. 16. 
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É a esse período que Hobsbawm se refere, ainda que em uma perspectiva 

economicista, quando diz: 

o sintoma decisivo da revolução industrial é a virada ascendente 
imprevista e franca, de todas as curvas de indicadores econômicos 
cujas estatísticas possuímos, e o fato de que após esse salto, o 
desenvolvimento continua com um ritmo novo e sem precedentes260. 

 

Letícia Bicalho Canêdo enfatiza em sua obra mais o aspecto das 

inovações tecnológicas ocorridas principalmente no século XIX. Para ela, “Essas 

inovações denotam a passagem de uma economia agrária e artesanal para 

outra, dominada pela indústria e pelo mecanismo”261. Ela continua: 

A passagem se completou com a consolidação das novas formas de 
organização do trabalho produtivo: não mais a produção domiciliar do 
artigo que atendia a um mercado pequeno, e sim a existência de 
fábricas, providas de máquinas movidas a vapor, agrupando até 
centenas de trabalhadores ocupados na fabricação em série para um 
mercado indeterminado, desconhecido e cada vez maior. Um sistema 
de produção delineado dentro da conhecida definição de funções e 
responsabilidades dos diferentes participantes do processo produtivo: 
de um lado, o empresário, dono do aparelhamento, de todo o material 
e do produto final do trabalho; de outro, o antigo artesão desprovido 
dos meios de produção e, portanto, transformado de produtor em 
vendedor de sua única propriedade: sua força de trabalho. Com o 
proprietário ficará o lucro – ou o prejuízo –, com o trabalhador, 
executando o trabalho sob supervisão de técnicos e controle de um 
relógio, ficará o salário262.  

 

Ela também traz uma narrativa vívida, que nos sugere imagens e 

sentimentos, de como foram esses tempos, através dessas palavras: 

Nesse ponto do continente europeu – a Inglaterra – apareceram as 
primeiras máquinas movidas por energia artificial, substituindo o 
trabalho do homem. Foi aí que as primeiras chaminés se elevaram, 
difundindo gases mortíferos e ar impuro em labirintos de ruas estreitas, 
coalhadas de casas coladas umas às outras, construídas para abrigar 
o maior número possível de operários. Foi esse o primeiro país a 
experimentar um novo fenômeno: as aldeias se converteram em 
populosas cidades; superfícies de terra cultivada durante séculos como 
campo aberto, ou abandonadas como local de pastoreio, foram 
cercadas. Aí, primeiramente, construíram-se aquelas estradas amplas, 
capazes de encantar os viajantes da época, abismados também com 
os primeiros trilhos de ferro para as novas e rápidas locomotivas, bem 
como os navios a vapor carregados de matérias-primas 
mercadorias263.  

                                                             
260 HOBSBAWN, 1979. p. 100.  
261 CANÊDO. p. 7. 
262 CANÊDO. p. 7. 
263 CANÊDO. p. 8. 
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Considerando, portanto, as datações dos diversos autores aqui 

apontados, teríamos, em um sentido mais lato, um processo “revolucionário” 

cujos extremos foram os anos 1735, como ano do início, conforme Marx; e 1830 

quando a revolução já estaria concluída, conforme Ashton. Em um sentido mais 

stricto, localizando os anos de “arrancada”264 do processo, a partir dos quais, por 

um lado já não houve possibilidade de retrocesso e, por outro, de onde em diante 

a nova situação se consolidou, teríamos como anos específicos da revolução, 

os anos de 1780 a 1800, conforme a posição apresentada por Arruda.  

Uma primeira observação que se pode fazer em relação ao movimento 

metodista, é que, se considerarmos a datação da Revolução Industrial em 

sentido lato, o início e grande expansão do metodismo corresponde, em grande 

medida, ao período da revolução, pelo menos nos anos iniciais e de 

consolidação do processo. Entretanto, considerando-se o sentido stricto, o 

desabrochar do metodismo estaria ainda no período prévio ao eclodir da 

Revolução Industrial. Nos anos 80, o movimento metodista já se consolidara e 

alguns Sermões de John Wesley denotam que ele já se preocupava com o que 

hoje poderíamos chamar vícios ou perigos de uma institucionalização, como o 

enriquecimento de alguns de seus membros265. Em 1780, Wesley já contava 77 

anos de vida e, se considerarmos em uma datação aceita por muitos, o Clube 

Santo, de 1729, como o início do movimento metodista, nesta época, o 

metodismo já teria mais de cinquenta anos.  

Voltando à configuração do que foi a Revolução Industrial, podemos citar 

as palavras de José Jobson Arruda: 

Lato sensu, a Revolução Industrial é a culminância de um processo secular, 
com suas raízes fundidas na crise do sistema feudal, que consolida o modo 
de produção capitalista, instaurando um sistema econômico-social, com sua 
forma peculiar de Estado e ideologia específica. No momento da Revolução 
Industrial, cristaliza-se o capitalismo [...]266. 

 

                                                             
264 Termo usado por HOBSBAWN, 1979. p. 101. 
265 Ver: SILVA, Luiz Eduardo Prates. Fios para a rede – cotejando conceitos de John Wesley e 
Edgar Morin: contribuição à educação nas instituições educacionais metodista no Brasil hoje. 
2010, 254f. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Teologia. Programa de Pós-Graduação. 
Doutorado em Teologia. São Leopoldo, 2010. p. 93. 
266 ARRUDA, 1981. p. 8. 
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2.1.5   Fatores da mudança 

Quais seriam os fatores que impulsionaram as mudanças no sentido da 

superação do ‘sistema feudal’? 

Em primeiro lugar, concordamos com a posição de Arruda que um dos 

fatores importantes que possibilitou a Revolução Industrial foi a Revolução 

Inglesa, do século XVII267.  Este, conforme extensa análise de Eric Hobsbawm, 

foi um século de crise geral da economia europeia268. Nesse contexto, a 

Revolução Inglesa expressou, por um lado, o sintoma da crise e, por outro, a 

possibilidade da solução da mesma. Ela surge como sintoma quando se observa 

que o deflagrar da revolução ocorreu, em grande medida, pelas convulsões e 

revoltas populares causadas pela fome. Encaminha a solução para a crise ao 

confirmar o Parlamento ante à tentativa do Rei e da Monarquia de restaurar o 

absolutismo. Nesse sentido, ela decretou a vitória da burguesia – pequena e 

média empresa, somada aos comerciantes ricos – sobre a monarquia e as 

instituições do Antigo Regime. A instauração definitiva da burguesia no 

Parlamento como “fração hegemônica do bloco do poder”269, só ocorrerá em 

1832. Porém, a partir da Revolução Inglesa estão fundadas as instituições e se 

possibilita a implantação das leis que possibilitarão romper as amarras do 

feudalismo para destravar as forças produtivas e a instauração do novo modo de 

produção – o capitalismo.  Max Beer chegou a dizer: “A Inglaterra tornou-se uma 

República, mas conservou a antiga fachada monarquia (sic!)”270. Hobsbawm diz 

sobre a configuração política que surgiu: “tratava-se de um singular sistema 

político [...] onde os reis estavam subordinados ao Parlamento”271. 

A Revolução Inglesa, na verdade, foi um período de quase meio século, 

com dois momentos francamente revolucionários, uma guerra civil e os 

desdobramentos com períodos de estabilidade e de desestabilidade. Teve início 

em 1640, com a convocação do Parlamento e a resistência deste contra o Rei, 

                                                             
267 ARRUDA, 1981. p. 8.  
268 Ver: HOBSBAWN, 1979, p. 7-75. Ver também: ARRUDA, José Jobson de Andrade. A 
Revolução Inglesa. 4ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 101p. p. 58-61. 
269 Expressão de Nicos Poulantzas, citada por ARRUDA, 1990. p. 90. 
270 BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais: da antiguidade aos tempos 
modernos. Rio de Janeiro – Guanabara: Gráfica e Editora Laemmert, 1968. 584p. p. 341. 
271 HOBSBAWN, 2003. p. 25-26. 
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no que se chamou “Revolução Puritana” – 1640-1648. Passou por uma guerra 

civil entre 1642 e 1649, ano em que o Rei Carlos I foi decapitado, seguiu-se o 

Protetorado republicano de Cromwell, líder do Parlamento, que morre “de febre” 

em 1658. Assume o poder seu filho Richard Cromwell, que, entretanto, não tem 

a mesma habilidade política e militar do pai e é deposto um ano e meio depois. 

A monarquia foi então restaurada na figura de Carlos II. Para simbolizar a derrota 

definitiva da república Cromwell é desenterrado, enforcado e decapitado, mesma 

sentença de Carlos I. O rei Carlos II governa por dezoito anos, submetendo-se 

a todas as imposições do Parlamento. Seu irmão Jaime II, entretanto, ao assumir 

o trono tentou reeditar o poder absoluto do Rei. Em decorrência disso, em 1688, 

é deposto por uma revolução palaciana, chamada “Revolução Gloriosa”, por não 

apresentar convulsões sociais, radicalizações e movimentos democratizantes 

como a anterior. Estava completado o ciclo da Revolução Inglesa, com a 

consolidação do Estado burguês, o que leva Arruda a afirmar: 

[...] a Revolução Industrial é o complemento direto da Revolução 
Inglesa do século XVII, que cria as condições básicas para a eclosão 
do maquinismo no final do século XVIII, consolidando a idéia de 
Revolução Inglesa como célula-mãe da Era das Revoluções 
Burguesas, por destravar as forças produtivas rumo à Revolução 
Industrial272. 

 

De igual modo, fazendo um balanço das transformações ocasionadas por 

essa revolução, diz Arruda:  

[...] a Revolução Inglesa é o resultado da ação política de uma nova 
classe social, uma classe burguesa, pela sua identificação com a 
produção para o mercado. Não foi, simplesmente, a decorrência 
imediata da falência da aristocracia; nem a crise do Estado absolutista 
frente à pequena nobreza, a gentry, empobrecida; nem mesmo o corte 
verticalizado que cindiu a sociedade de alto a baixo, separando a Corte 
e o País. Seu caráter de revolução burguesa, contudo, não se 
evidencia tão-somente no fato de que uma classe agrária capitalista, 
associada a seres mercantis urbanos, passasse a exercer, em última 
instância, o poder, após a destruição do aparelho de Estado legado 
pelos Stuarts; mas, e sobre tudo, pelo que ela criou, isto é, condições 
plenas para o avanço das forças produtivas capitalistas na Inglaterra, 
sendo, deste ponto de vista, a Grande Revolução Burguesa da 
civilização ocidental273.  
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Entretanto, ainda por longo período, a burguesia desenvolveu seu 

predomínio econômico sob o domínio da nobreza proprietária, para então, 

somente a partir de 1832, tornar-se hegemônica política, ideológica e 

economicamente.  

Além desses aspectos no plano político, as principais transformações 

ocasionadas pela Revolução Inglesa, que “prepararam terreno” para a 

Revolução Industrial, podem ser resumidas assim274: 

– no plano ideológico, a vitória dos puritanos – calvinistas, que possibilitou 

a emergência do liberalismo, do individualismo e da teoria do contrato; 

– no plano social, houve uma modificação acentuada nas estratificações 

sociais, resultante, principalmente, da transformação das leis da propriedade das 

terras, da abolição dos direitos feudais, do confisco das terras da Igreja – que 

perdeu sua autonomia e passou a ser controlada pelo Parlamento –, e do 

cercamento dos campos abertos (open fields e common lands). Esses fatores 

favoreceram a aristocracia e a nobreza, que vieram se tornar proprietários de 

grandes porções de terras e, posteriormente, comerciantes no processo do 

mercantilismo, tendo muitos evoluído para capitalistas; e devastaram o 

seguimento dos pequenos camponeses livres, que viviam dos open fields e 

common lands utilizando-os em pequenos lotes para a agricultura ou criação de 

carneiros, e constituíam uma espécie de “classe média” – que efetivamente fez 

a Revolução e foi engolida por ela –, tornando-os assalariados rurais – uma 

espécie de proletarização do campo –, ou expulsando-os para as cidades.  

– no plano econômico temos as grandes modificações provocadas pela 

Revolução Inglesa, que resultaram efetivamente na preparação das condições 

para a Revolução Industrial e, em certo sentido, forçaram o seu surgimento. A 

primeira dessas modificações ocorreu com a transformação da estrutura agrária, 

já referida, que, além da proletarização das relações de trabalho no campo, 

intensificaram a divisão social da produção e dinamizaram os procedimentos 

técnicos. As grandes propriedades criadas a partir do cercamento das open fields 

e common lands propiciaram investimentos capitalistas no campo. A 

proletarização do campesinato provocou o rompimento do trabalho integrado de 
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produção artesanal e manufatureira – que era feito tradicionalmente pelos 

camponeses – e o trabalho agrícola; esse fator determina, por um lado, a 

expulsão do campo de uma imensa quantidade de pessoas, que provoca a 

escassez de mão de obra para o artesanato e a manufatura, e, por outro lado, 

força a necessidade da produção industrial em maior escala para suprir o 

mercado desses produtos. Por sua vez, a expulsão gera o inchamento das 

cidades, com um enorme contingente de miseráveis e a existência de um 

“exército de reserva” para a indústria em expansão. Este é um dos principais 

fatores que rompe o bloqueio estrutural para a saída da crise do modelo feudal, 

destravando as forças produtivas rumo à indústria capitalista.  

A segunda das grandes transformações refere-se à economia 

internacional. O Ato de Navegação de Cromwell, de 1651 e outros atos nesse 

sentido que se seguiram, abriram caminho para a conquista e domínio dos mares 

pelos ingleses e para uma política extremamente agressiva no mercado externo. 

“Acompanhado por uma diplomacia eficiente combinada com guerras de 

conquista, os ingleses concluíram um verdadeiro assalto aos mercados mundiais 

e, especialmente, coloniais”275. O efeito foi a dinamização do comércio, a 

necessidade de aumentar a produção, tanto para o mercado interno como para 

o mercado externo e o desenvolvimento técnico necessário para atender a essa 

demanda. 

Francisco Iglésias276 atribui a Revolução Industrial a três revoluções: a) a 

Revolução Comercial, praticamente repetindo os argumentos deste último 

parágrafo, com ênfase no que significou para a concorrência com os outros 

países, o Ato de Navegação, que estabeleceu que a navegação de cabotagem 

e a pesca só poderiam ser feitas por navios britânicos. Este Ato, por um lado 

resultou no desenvolvimento da marinha britânica e por outro, ao não permitir a 

atracagem de navios de outras nacionalidades nos portos ingleses a não ser os 

do próprio país ou o dos países de origem das mercadorias, levou a uma espécie 

de reserva de mercado à Inglaterra das mercadorias produzidas nos países que 

as novas conquistas marítimas ‘descobriram’. Assim cresce a importação e 
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exportação de diversos materiais, como especiarias, sedas, metais e outros 

artigos ainda não de conhecimento dos europeus, mas que logo passaram a 

integrar itens de seu consumo. Em especial, a importação e exportação do 

algodão e de tecidos de algodão, que vão levar ao boom da indústria, processo 

que será explicado mais adiante. 

b) a Revolução Agrícola. O cercamento das terras, enclosure acts, tem o 

efeito de expulsar do campo para as cidades grande parte da população, 

especialmente os camponeses independentes não proprietários e pessoas sem 

posse, que apenas viviam nos campos usufruindo de uma coisa aqui, outra ali, 

ou simplesmente se deixando ficar – os “destituídos de pouso”, segundo Iglésias. 

As cidades crescem e com elas cresce a fome. Por outro lado, os membros do 

Parlamento, ligados à propriedade fundiária, argumentavam que as leis de 

cercamento tinham por objetivo a melhoria do nível agrícola, com uma produção 

mais racional e mais rentável. Também os cercamentos provocaram a 

diminuição das lavouras em benefício da pecuária, principalmente, a criação de 

ovelhas, que vão fornecer lã para as indústrias de tecelagem. Há a melhoria na 

produção agrícola, especialmente, na pecuária, mas também na lavoura, isso 

provoca mais acúmulo de riqueza para os proprietários rurais, mas também o 

aumento da miséria nas cidades. É este o motivo porque Hobsbawm chama o 

século XVI século da crise geral da economia europeia, mas demonstra que 

também, especialmente no seu período final, é um século de concentração 

econômica e aumento de capital277. Mesmo assim, em algumas situações, a 

substituição da lavoura pela criação de ovelhas e a expulsão de camponeses 

para as cidades, força a Inglaterra a importar alimentos, como trigo, da Polônia 

e da Rússia278.  

c) a Revolução Intelectual, que segundo ele, consiste no abandono da 

antiga visão, corrente na Antiguidade e na Idade Média, de desapreço ao 

trabalho manual, ao experimentalismo, à técnica. A experiência “dá sentido 

científico ao estudo, às inquietações. A técnica, em suas feições mecânicas, 

                                                             
277 HOBSBAW, 1979. p. 41-55. 
278  HINKELAMMERT, Franz. Las condiciones económico-sociales del Metodismo em la 
Inglaterra del Siglo XVIII. In: DUQUE, José – Editor. La tradición protestante em latinoamerica: 
Primer intento – la tradición metodista. San José – Costa Rica: DEI, 1983. 362p. p. 24. 
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passa a ser considerada. Surge a ciência moderna, antidogmática, fundada no 

experimentalismo”279. Segundo Iglésias, essa nova maneira de ver contribuiu em 

muito para o aperfeiçoamento técnico da indústria.  

Esse tema é, também, desenvolvido pelo pesquisador Luiz Carlos Soares, 

no texto O Mecanismo e as Bases Intelectuais da Revolução Industrial Inglesa280. 

Segundo ele, essa nova mentalidade surgiu pela obra da Ilustração francesa: 

Os “filósofos” da Ilustração retomaram a concepção de Ciência 
Racionalista e Mecanicista defendida, no século XVII, pelos diversos 
fundadores da Ciência Moderna, mas o fizeram a partir de uma 
perspectiva bastante original que procurava estabelecer uma síntese 
entre duas concepções filosóficocientíficas distintas e divergentes: o 
Racionalismo Dedutivista de Descartes e o Mecanicismo Indutivista de 
Newton. Foi essa síntese da Ilustração que possibilitou a aceitação 
plena do Paradigma Racionalista-Mecanicista pelos meios intelectuais 
europeus e ocidentais no século XVIII [...]281. 
 

 A partir desses pressupostos, já na segunda metade do século XVIII,  

a visão Mecanicista do Mundo – fundamentada sobretudo no 
Mecanicismo Newtoniano – já estava consagrada nos meios 
intelectuais ingleses e franceses e, através de sua vulgarização e 
divulgação, tornou-se uma das poderosas alavancas intelectuais da 
grande transformação técnico produtiva e social que se verificou na 
Inglaterra a partir dos anos 1780 – a Revolução Industrial. A 
disseminação do Mecanicismo nos meios técnicos e industriais, por 
sua vez, fundamentou a ideia de que o mundo da produção e, em 
particular, da produção industrial, poderia também se submeter à lógica 
da mecanização282. 

 

 Outro ponto também desenvolvido por Soares é que a divulgação dessa 

concepção de mundo se deu, em grande medida, pelas escolas e Academias 

Dissidentes. Esses pontos retomaremos mais adiante, ao tratar do tema da 

Educação na Inglaterra nos séculos XVIII. 

Porém, ainda sobre a relação da ciência com a Revolução Industrial, 

podemos dizer que é inegável a mudança de mentalidade em relação à ênfase 

ao empirismo, tendo inclusive John Wesley recebido forte influência deste modo 

de pensar, especialmente em sua antropologia, como se pode verificar no 

                                                             
279 IGLÉSIAS, p. 82.  
280 SOARES, Luiz Carlos. O mecanismo e as bases intelectuais da revolução industrial inglesa. 
In: Economia. Curitiba, v. 27, n. 1 (25), p. 103-133, jan./jul. 2001 (b). Editora da UFPR. Disponível 
em http://revistas.ufpr.br/economia/article/download/1990/1651 . Acesso em 6 jul, 2017. 
281 SOARES, 2001 (B). p. 103-104. 
282 SOARES, 2001 (B). p. 104. 
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capítulo I283. Entretanto, a aplicabilidade científica e técnica que tenha causado 

um impacto sobre a construção das máquinas parece um assunto ainda 

controverso. 

É verdade que houve o aperfeiçoamento técnico ao longo do século XVIII, 

porém o desenvolvimento efetivo, que em certo sentido sustentou a Revolução 

Industrial, somente se deu com a utilização do ferro, que possibilitou a produção 

de máquinas – ou seja, dos meios de produção, máquinas para produzirem 

máquinas. E isso somente aconteceu no final do século XVIII e principalmente 

no século XIX. Até esse período a maquinaria era de madeira com a utilização 

do ferro apenas nos locais de mais desgaste do material pelo atrito. O motivo 

para a não utilização em larga escala do ferro até então é que a produção do 

ferro era muito cara porque para sua fundição era usada a madeira. Somente no 

final do século, há o aperfeiçoamento técnico que permite a ampla utilização do 

carvão mineral para a fundição do metal, permitindo seu barateamento284.  

O próprio Eric Hobsbwan, inclusive citado por Soares, parece ter uma 

posição reticente a esse respeito:  

Felizmente poucos refinamentos intelectuais foram necessários para 

se fazer a revolução industrial. Suas invenções técnicas foram bastante 

modestas, e sob hipótese alguma estavam além dos limites de 

artesãos que trabalhavam em suas oficinas ou das capacidades 

construtivas de carpinteiros, moleiros e serralheiros: a lançadeira, o 

tear, a fiadeira automática. Nem mesmo sua máquina cientificamente 

mais sofisticada, a máquina a vapor rotativa de James Watt (1784), 

necessitava de mais conhecimentos de física do que os disponíveis 

então há quase um século - a teoria adequada das máquinas a vapor 

só foi desenvolvida ex post facto pelo francês Carnot na década de 

1820 - e podia contar com várias gerações de utilização, prática de 

máquinas a vapor, principalmente nas minas. Dadas as condições 

adequadas, as inovações técnicas da revolução industrial praticamente 

se fizeram por si mesmas, exceto talvez na indústria química. Isto não 

significa que os primeiros industriais não estivessem constantemente 

interessados na ciência e em busca de seus benefícios práticos285. 

 

                                                             
283 Ver: NASCIMENTO, Amós. John Wesley, o Iluminismo e a educação metodista na Inglaterra. 
In: Revista de Educação do Cogeime. Ano 12 – nº 22, 2003. p. 89-104. Também: SILVA, Luiz 
Eduardo Prates. John Wesley e o empirismo inglês. Apresentação – Power point. XVI Mostra de 
Produção Acadêmica. Universidade Metodista de São Paulo, Programa de Pós-graduação em 
Educação, 07 de junho de 2016. 
284 Ver: HINKELAMMERT, 1983. p. 21-29. 
285 HOBSBWAN, apud. SOARES, 2001 (b). p. 106. 
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Porém o texto de Soares é instigante e traz vários argumentos justificando 

sua posição. Ele será retomado mais adiante.  

Essa ressalva é compatível também com a afirmação de Arruda que diz: 

“Somente no século XIX é que a ciência se apoderaria da tecnologia”286. 

Outros autores, como podemos ver em Letícia Bicalho Canêdo, ainda que 

não explicitando a nova atitude científica que abandona a especulação filosófica 

pelo experimentalismo prático, também destacam o aperfeiçoamento técnico e 

as descobertas que levaram desenvolvimento da indústria como grande 

responsável pela Revolução Industrial.  

Canêdo, inclusive, dá uma cronologia desses progressos: 1705 – 

construção da primeira “bomba de fogo”, por Thomas Savery; 1713 – descoberta 

da fundição à base de coque, porém esta descoberta só é difundida no final do 

século; 1735 – invenção da lançadeira volante, mas só desenvolvida na década 

de 1760; 1742 – “máquina atmosférica”, de Thomas Newcomes; 1764 – máquina 

de fiar jenny, de Hargreaves; 1768 – invenção da máquina de fiar, que liberta os 

tecidos de algodão da dependência do linho, por Arkwright – até então pelo fato 

da fibra de algodão ser muito curta, ela tinha que ser mesclada com fibras de 

linho para ser trabalhada e lhe dar resistência; 1769 – aperfeiçoamento da 

máquina a vapor; instalação de indústria de cerâmica, em Cheshire; 1771 – 

construção da fábrica de tecidos de Arkwright, em Cromport; 1775 – James Watt 

vende sua primeira máquina a vapor; Arkwright patenteia engenhos de cardar, 

estirar, bobinar e fiar; 1779 – complementação da máquina de fiar denominada 

mula, de Crompton (combinação da jenny com a máquina de fiar hidráulica, que 

produz fios mais finos e mais uniformes); 1782 – atualização da máquina a vapor 

com duplo efeito, de James Watt; 1785 – primeira aplicações do puddloge de 

ferro, na Inglaterra; 1785 – tear mecânico de Cartwright; primeiro motor de Watt 

e Boneton para fabricar tecidos de algodão287.  

Essa cronologia segue, pela compreensão de que o desenvolvimento da 

indústria é infindável. Porém destacamos aqui apenas o período da preparação 

da Revolução Industrial e seu início, que são de interesse deste trabalho, 

                                                             
286 ARRUDA, 1991. p. 54. 
287 CANÊDO. p. 85 
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também pelo fato de que corresponde ao período de vida de John Wesley e do 

início do metodismo.  

 

2.1.6  Formação do Império Colonial Inglês, o algodão e a Revolução 

Industrial 

Segundo Eric Hobsbawm, falar de Revolução Industrial é falar do algodão. 

É na comercialização, importação e exportação do algodão e dos tecidos de 

algodão que se dá a dinâmica que impulsiona essa Revolução.  

Franz Hinkelammert, em artigo acima citado288, nos dá um uma descrição 

histórica importante dos acontecimentos que levaram ao eclodir da Revolução. 

Segundo ele, é necessário ter presente que a produção têxtil já é bem 

desenvolvida na Inglaterra no século XVII. Tratava-se, porém, de uma produção 

artesanal de tecidos de lã. No início do século XVIII, dois países controlavam o 

comércio internacional deste produto: Inglaterra e Holanda. Este mercado, 

porém, para a Inglaterra, era muito limitado, pois somente era possível 

comercializar com os países de clima frio. Para os países de clima tropical os 

tecidos de lã não tinham nenhuma utilidade. O grande produtor de têxteis para 

esses países é a Índia, que produz tecidos de algodão. Porém a Índia não tem 

condições de se relacionar comercialmente com a Ásia, África e América. Por 

esse motivo o faz por meio de intermediários que dominam a navegação 

marítima: Portugal, para a Ásia e a África; e Espanha, principalmente, para a 

América.  

A Inglaterra passa a se interessar por esse comércio e avança em direção 

a Ásia. Em 1703, por um tratado com Portugal, obtém o monopólio da 

comercialização do tecido de algodão hindu e começa a implantar sucursais na 

Índia, que compram as mercadorias e as exportam para a própria Inglaterra e 

para todos os continentes. Logo em seguida, proíbe a importação deste produto, 

                                                             
288 P. 96. Também HOBSBAWN, 1979, traz um relato histórico desse período, especialmente da 
importância das guerras de conquista na expansão do império inglês e de sua influência decisiva 
na “arrancada” da Revolução Industrial, entretanto sem a relação entre a questão do ouro da 
América e o acúmulo de capital que impulsionou a Revolução, como demonstra 
HINKELAMMERT, conforme veremos adiante. Ver: HOBSBAWN, 1979. p. 79-125. 



115 
 

a não ser para a reexportar. Junto com esses tecidos, exporta também artefatos 

de ferro, principalmente pequenas ferramentas.  

Aqui surge uma questão chave: como a Inglaterra pagava para a Índia o 

algodão e os tecidos de algodão? Esse pagamento só podia ser feito em ouro, 

pois a Índia era autossuficiente e não tinha nenhum produto inglês que lhe 

interessasse para intercâmbio. Temos então, ao longo do século XVII e primeira 

metade do século XVIII, um grande fluxo de ouro da Inglaterra para a Índia.  

 De onde vem esse ouro? Da América, via Espanha. O mecanismo para 

esse comércio com a Espanha é o monopólio que a Inglaterra então detinha, 

para a exportação para a Espanha. Com isso destrói a produção manufatureira 

espanhola, e este país passa a depender da Inglaterra. Nesta condição, torna-

se apenas um repassador do ouro que obtém na América, para a Inglaterra289.  

O fluxo de ouro da Inglaterra para a Índia é tão importante, que gera 

problemas para o comércio e os pagamentos na Europa, pela escassez do metal. 

A Inglaterra, então, decide conquistar a Índia. Derrota a França, que estava 

tentando esse mesmo caminho, e invade e submete a Índia. Isso é possível 

porque ela detinha a tecnologia para produzir os primeiros canhões móveis, que 

davam superioridade sobre os demais países. Portugal já havia chegado às 

                                                             
289 Hinkelammert não fala do ouro do Brasil, que chegava à Inglaterra via Portugal. Sabemos 
que, pelo menos entre 1700 e 1750 foi retirada do Brasil, oficialmente aproximadamente uma 
tonelada de ouro por ano, no mínimo. Havia por parte de Portugal, três formas de arrecadação: 
- Quinto: 1/5 do ouro achado pertencia ao rei, ou seja, 20% da produção. O ouro era fundido nas 
Casas de Fundição, pertencentes a Portugal, e transformado em barras, que levavam o selo da 
Coroa. Ali mesmo era retirado o quinto; - Captação: era cobrado um imposto em ouro por cada 
cabeça, ou seja, por cada escravo que trabalhava na mina. Pagava-se 13g de ouro por escravo 
por ano; - Derrama: é um ato e não um imposto. Por este ato deveria ser repassada do Brasil à 
Coroa uma cota de aproximadamente uma tonelada a uma tonelada e meia por ano. Se essa 
cota não fosse atingida penhorava-se bens das pessoas que deviam, tanto mineradores quanto 
pessoas comuns, até atingir a quota. Para se ter uma ideia da quantidade do ouro produzido 
basta dizer que para Roberto C. Simonsen, na História Econômica do Brasil, entre 1700-1770, a 
produção do ouro brasileiro alcançou cerca de 50% do que o resto do mundo extraiu entre os 
séculos XVI a XVIII. Somente entre 1735 e 1739 a produção aurífera registrada uma média de 
14 toneladas anuais.  Onde esse ouro foi parar? Parte em Portugal, usado principalmente para 
o luxo da Coroa e da Corte, ou seja, em uma administração equivocada, pois Portugal 
permaneceu um país pobre. A maior parte, entretanto (calcula-se em cerca de 60%) vai para a 
Inglaterra, pelos acordos de 1703. Assim a Inglaterra financiou, com o ouro extraído do Brasil, 
pelo menos parte expressiva da Revolução Industrial do século XVIII. Ver: www. 
http://cursoaprovacao.com.br/scasat/arquivos/20080417182618_Sandro_Fernandes_Militar_Hi
storia_Slides_.pdf;  http://www.estudopratico.com.br/ciclo-do-ouro-no-brasil/  e sites 
semelhantes.  

 

http://cursoaprovacao.com.br/scasat/arquivos/20080417182618_Sandro_Fernandes_Militar_Historia_Slides_.pdf
http://cursoaprovacao.com.br/scasat/arquivos/20080417182618_Sandro_Fernandes_Militar_Historia_Slides_.pdf
http://www.estudopratico.com.br/ciclo-do-ouro-no-brasil/
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Índias muito antes e fundado portos, como Macau. Porém não conseguia 

penetrar no território porque seus canhões estavam atrelados aos navios. 

Inglaterra passa então a destruir as indústrias de tecelagem de algodão 

da Índia290 e apenas a importar o algodão desse país. A produção dos tecidos 

passou a ser feita na própria Inglaterra. Em poucos anos, a Índia passou de 

exportador a importador de tecidos de algodão, ou seja, da condição de 

autossuficiente a dependente dessa mercadoria. Agora a Índia precisa comprar 

os tecidos de algodão. E como os paga? Com o ouro – a riqueza – que por anos 

foi acumulando pelos pagamentos da Inglaterra. Por sua vez, a Inglaterra agora 

produtora dos tecidos, tem uma grande demanda deste produto, em substituição 

ao papel que a Índia ocupava até então. A grande demanda – com a 

correspondente necessidade de aumentar exponencialmente a produção – e o 

acúmulo de capital, agora ‘repatriado’ à Inglaterra, dão as condições para o 

‘arranque’ da Revolução. Isso nos permite dizer que, foi a América (Latina) – e o 

Brasil –, que financiou a industrialização da Europa pelo menos em parte, no seu 

início e anos seguintes. 

Sobre as conquistas da Inglaterra no comércio internacional e a derrota 

dos mercados internos, principalmente nas colônias, são expressivas as 

palavras de Hobsbawm, embora talvez não tão diretas como as de 

Hinkelammert, mas com maior preocupação com o linguajar acadêmico 

Se a Saxônia e outros países da Europa fabricam magnífica 
porcelana”, escrevia o Abade Raynal em 1777, “se Valência produz 
sedas superiores às da China; se a Suíça imita as musselinas e as 
chitas de Bengala; se a Inglaterra e a França estampam linhos com 
grande elegância; se tão grande número de artigos, antes 
desconhecidos em nosso meio, hoje empregam nossos melhores 
artistas, não devemos à Índia todas essas vantagens?” Mais que isso, 
tais produtos proporcionavam um horizonte ilimitado de vendas e 
lucros para mercadores e fabricantes. E foram os britânicos que – com 
sua política e sua força, tanto quanto por sua iniciativa e seu espírito 
criador – capturaram esses mercados. 
Por trás de nossa Revolução Industrial está essa concentração nos 
mercados coloniais e “subdesenvolvidos” de ultramar, a bem sucedida 
batalha para fecha-los a todos. Nós os derrotamos no Oriente: em 1776 
já vendíamos até mais que os holandeses na China. Derrotámo-los no 
Ocidente: no começo da década de 1780 mais de metade de todos os 
escravos caçados na África (e quase o dobro dos transportados pelos 
franceses) geravam lucros para traficantes britânicos. E isso foi feito 
em benefício de mercadorias britânicas. Durante cerca de três décadas 

                                                             
290 HOBSBAWN fala desindustrialização da Índia, em decorrência de sua conquista. Ver: 
HOBSBAWN, 1979. p. 119.  



117 
 

após a Guerra de Sucessão Espanhola, os navios britânicos que 
partiam para a África ainda levavam principalmente produtos 
estrangeiros (inclusive indianos); logo depois da Guerra da Sucessão 
Austríaca, a maior parte da carga consistia em mercadorias britânicas. 
[...] A Revolução Industrial foi gerada nessas décadas (refere-se a 1740 
e 1750 em diante) [...]. E ocorreu no país que aproveitou suas 
oportunidades internacionais para açambarcar uma parcela 
substancial dos mercados ultramarinos291.  

 

  É necessário ter em conta, porém, que este pequeno, e certamente 

precário, resumo corresponde ao movimento, tensões e disputas, inclusive 

bélicas, de todo o século XVIII. Enquanto se desenrolavam esses 

acontecimentos, o metodismo era criado e se expandia na Inglaterra. 

 

2.1.7.  O ambiente social da Inglaterra imediatamente anterior e nos 

primeiros anos da Revolução Industrial 

  Já sentimos, através das palavras de Canêdo, acima, falando do ar 

impuro, resultado dos gazes mortíferos emitidos pelas chaminés das primeiras 

fábricas, das ruas, em labirintos estreitos, das casas coladas umas às outras, do 

crescimento vertiginoso das vilas e cidades, um pouco da ambientação da 

época. 

Esses fenômenos – especialmente os populacionais – decorreram da 

expulsão de enormes contingentes de camponeses, pelo fechamento dos 

campos abertos. 

Por outro lado, nas cidades, os primeiros empresários industriais não 

constituíam a nata do poder econômico (isso só vai acontecer no século XIX). 

Eram empresários de poucos recursos, de classe média ou mesmo vindo da 

classe trabalhadora, puritanos, de hábitos muito modestos. Portanto, não 

demandavam produção de supérfluos ou condições de vida melhores. O poder 

econômico estava concentrado no setor bancário e financeiro, nas companhias 

coloniais, principalmente, na Companhia da Índias Ocidentais, e nos 

latifundiários292. A indústria, inclusive, não era muito bem vista por essa elite. É 

                                                             
291 HOBSBAWN. Eric J. Da Revolução Industrial ao Imperialismo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000. 325p. p. 50-51. (grifos do autor) 
292 HINKELAMMERT, p. 23. 
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o que dá para se depreender das palavras de Nathan Rothschild, o maior 

financista inglês do século XVIII, citado por Canêdo: “Há três maneiras de se 

perder dinheiro: mulheres, jogo e construções fabris. As duas primeiras são mais 

agradáveis, mas a última é seguramente a mais garantida”293. 

Quanto aos pobres, Hinkelammert relata que a expulsão de grandes 

massas de camponeses de suas terras cria uma crise social enorme. Entre 

outros fatores, aparece a questão da vadiagem, pois os camponeses expulsos 

da terra passam a vagar pelas cidades em busca de um lugar onde ficar. A 

indústria têxtil não tem capacidade de absorver a todos. Tornam-se então uma 

população “sobrante, migrante y sumamente desarraigada”294. Para os que 

conseguiam colocações nas indústrias (como para os demais), sobrava, nas 

palavras de Canêdo,  

Uma vida urbana impregnada de fumaças e imundícies, sem serviços 
públicos básicos repleta de doenças respiratórias ou intestinais, que 
eliminou as festas, os passeios e os jardins, transformando os 
operários em pálidas massas amarelas295. 

 

Embora se referindo ao século seguinte ao do interesse deste trabalho, 

quando a indústria já experimentava um desenvolvimento magnífico, mas 

certamente retratando condições semelhantes às do século XVIII, Arruda cita 

uma descrição da cidade de Manchester, feita por Alexis de Tocqueville: 

Trinta ou quarenta manufaturas se elevam no alto das colinas que eu 
estou descrevendo. Seus seis estágios erguem-se no ar, seus imensos 
limites anunciam à distância a concentração da indústria. Mas como se 
poderia descrever o interior desses quarteirões colocados ao acaso, 
receptáculos do vício e da miséria, que envolvem e comprimem com 
suas medonhas voltas os grandes palácios da indústria? Sobre um 
terreno mais baixo que o nível do rio, dominado por todos os lados por 
enormes oficinas, se estende em terreno pantanoso, com valas 
lodosas, que não são secadas nem saneadas. Noutra parte, aparecem 
pequenas ruas tortuosas e estreitas, margeadas por casas de um único 
andar, onde há tábuas mal unidas e tijolos quebrados como a última 
morada que possa ter o homem entre a miséria e a morte. Entretanto, 
seres desafortunados que ocupam esses redutos excitam ainda inveja 
entre alguns de seus semelhantes. Sob essas miseráveis moradias 
encontram-se uma fileira de porões, os quais conduzem a um corredor 
semi-subterrâneo. Em cada desses lugares úmidos e repelentes são 
amontoadas, confusamente, 12 ou 15 criaturas humanas...  Levantai a 
cabeça, e a toda volta desse lugar vos vereis levantarem-se imensos 
palácios da indústria. Vós ouvireis o ruído dos fornos e os silvos do 

                                                             
293 CANÊDO, p. 32. 
294 HINKELAMMERT, p. 24. 
295 CANÊDO, p. 64. 
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vapor. Estas vastas moradas impedem o ar e a luz de penetrar nas 
habitações humanas que elas dominam; aquelas lhes envolvem de um 
ruído contínuo... Uma espessa e negra fumaça cobre a cidade. O sol 
aparece através dela como um disco sem raios. É neste dia incompleto 
que se agitam sem cessar 300 mil criaturas humanas296. 

 

O que faz pensar que as condições dos pobres no século anterior não 

eram muito diferentes das descritas por Tocqueville, que eram também pessoas 

a quem John Wesley se dirigia e com quem convivia em grande parte é, por 

exemplo, uma anotação no seu Diário, de 8 de fevereiro de 1753, citada por 

Theodore Runyon: 

Na sexta e no sábado eu visitei tantos [pobres] quanto pude. Encontrei 
alguns em seus cubículos subterrâneos, outros em seus sótãos, a 
metade deles padecendo de frio e fome, além de fraqueza e dor. Mas 
não encontrei um único desempregado capaz de rastejar pelo quarto. 
Tão maldosa e perversamente falsa é aquela objeção comum: “Eles 
são pobres porque são ociosos”. Se vísseis com vossos próprios olhos, 
conseguiríeis desperdiçar dinheiro em ornamentos e coisas 
supérfluas?297 

 

A seguir vamos procura compreender um pouco a questão da educação 

na Inglaterra do século XVIII. 

 

2.2  A Educação na Inglaterra, no Século XVIII 

 A primeira manifestação de preocupação com a educação pública na 

Inglaterra ocorreu ainda no séc. XVII. Ela se origina em uma parcela da 

burguesia nascente, que já vislumbra a importância da qualificação de pessoas 

para as tarefas que serão exigidas na nova sociedade que se inicia. Este 

movimento já faz parte do declínio da nobreza, no século XVII. Entre os fatores 

da crise da nobreza, Arruda aponta: 

[...] a difusão da cultura e educação nas classes ascendentes, 
adquirida nas escolas e universidades e a requisição por parte do 
Estado de uma elite para os escalões administrativos; [...]298 

 

                                                             
296 TOCQUEVILLE.  Alexis de. Oeuvres completes, p. 79-81. Apud ARRUDA, 1991. p. 66. 
297 WESLEY, John. Apud RUNYON. 2002. 316p. p. 238. 
298 ARRUDA, 1990. p. 35.  
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 Na Constituição surgida da Revolução Puritana, com a derrota do 

absolutismo, a deposição e morte de Carlos I e o predomínio de Cromwell e seus 

adeptos sobre o parlamento, que o tornaram Lord Protetor, constituição essa 

datada de 1653, constam vários avanços significativos para a época; por 

exemplo, liberdade de imprensa, voto secreto, voto feminino ainda que 

censitário. Aí também está incluído o ensino gratuito. Essa Constituição, 

entretanto, teve vida curta. Durou até 1658, quando foi convocado um novo 

Parlamento, que promulga outra constituição, menos identificada com os 

interesses da pequena burguesia, corrigindo, do ponto de vista dos mais 

abastados (para fazer parte do poder político foi estipulada uma renda mínima 

anual de 200 libras), os avanços da constituição de 1653. Ainda no ano de 1658, 

morre Cromwell e o movimento de restauração tem início299. 

 Daí em diante, e por todos o século XVIII, a ideia de educação gratuita foi 

rejeitada. Portanto, durante todo o século XVIII, não havia educação popular 

gratuita na Inglaterra. Muito poucas chances teriam as crianças pobres nesta 

situação.  

 O quadro se agrava quando confrontamos essa realidade com o 

crescimento populacional das cidades. Três fatores são responsáveis por esse 

crescimento, principalmente a partir de 1750, de quando em diante há uma 

espécie de explosão populacional300: a expulsão do campesinato do campo e a 

chegada de imigrantes de outros lugares, provocando o “inchaço” das cidades 

sem nenhuma infraestrutura urbana capaz de recebê-los; o aumento da 

natalidade; e, apesar do quadro, a diminuição dos números da mortalidade 

infantil.  

 Nesse ano, de 1750, a cidade de Londres já contava com, mais ou menos, 

750.000 habitantes, sendo “de longe a maior cidade da Cristandade” e “talvez 

duas vezes maior que sua rival mais próxima, Paris”301.  Podemos imaginar a 

situação deplorável das crianças e das famílias nestas situações. 

                                                             
299 ARRUDA, 1990. P. 86-87. 
300 Hobsbawm diz que no início da década de 1780 a população da Inglaterra era 
aproximadamente 6.500.000 habitantes; em 1801, 9.000.000 de habitantes e em 1841, 
16.000.000 de habitantes, o que leva à teoria de Malthus, baseada no princípio irrefutável que a 
população britânica estava crescendo depressa demais. HOBSBAWM, 2003. p. 27. 
301 HOBSBAWM, 2003. p. 24. 
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 Nesse contexto, sem a gratuidade do ensino, a única alternativa era o 

ensino pago.  

Para o ingresso nas Academias e Universidades havia duas 

possibilidades: instituições “oficiais”, chanceladas pelo Parlamento e vinculadas 

à Igreja Anglicana, principalmente, as Universidades de Cambridge e Oxford; e 

as Academias e Universidades vinculadas aos ramos Dissidentes ou Não 

Conformistas do Protestantismo – Presbiterianos, como eram chamados os 

calvinistas ingleses, Batistas, Anabatistas, Quakers e Congregacionalista ou 

Independentes. 

 Esses grupos religiosos, constituídos no século XVI ou anteriormente, 

foram os que promoveram no século XVII (1648-1660) a Revolução Puritana, 

considerada parte da chamada Revolução Inglesa. No próprio seio da Igreja 

Anglicana, havia grupos favoráveis ou simpáticos a esses grupos, como também 

grupos mais tendentes ao catolicismo. Isso se deve a que, desde a sua origem, 

com Henrique VIII, o anglicanismo matinha um certo hibridismo, ou seja, nos 

aspectos mais formais e litúrgicos, como a preservação da hierarquia eclesial, 

identificava-se com o catolicismo, enquanto no conteúdo professavam a fé 

calvinista. A medida que se desenvolveu o processo histórico passou a haver 

uma identificação da aristocracia e da nobreza, setores que sustentavam a 

monarquia no Parlamento, com os aspectos formais e litúrgicos, portanto, com 

os anglicanos mais simpáticos ao catolicismo. Do outro lado, as classes 

ascendentes, ou a burguesia nascente, identificava-se com os princípios 

calvinistas ou do presbiterianismo. A identificação da ética calvinista com o 

espírito do capitalismo é já bastante conhecida a partir da famosa obra de Max 

Weber302. Arruda resume em poucas palavras os aspectos de maior interesse, 

para a questão em estudo, desta visão teórica:  

[...] a ética calvinista estimulava o trabalho metódico, perseverante e 
ordenado, resultando, evidentemente, em processo de acumulação. A 
ênfase na frugalidade e na sobriedade exortava à poupança, 
integrando-se, pois, dois elementos fundamentais no processo global 
da acumulação capitalista303. 

  

                                                             
302 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2,ed. São Paulo: Pioneira, 
1981.233p. 
303 ARRUDA, 1990. p. 52-53. 
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 No contexto do século XVII, a radicalização política fez com que a 

monarquia, em busca de sustentação política, se aproximasse da aristocracia e 

da nobreza, ou seja, dos setores mais identificados com o Anglicanismo. Em 

reação, as classes ascendentes e a burguesia acentuaram ainda mais sua opção 

pelo presbiterianismo, enfatizando a pureza dos princípios da ética calvinista.  

 Essa radicalização, no fundo a radicalização entre os defensores da 

antiga ordem medieval e a burguesia nascente, lutando pela imposição da nova 

ordem capitalista, fez eclodir a Revolução de 1648, que foi denominada Puritana 

pela busca da pureza dos princípios calvinistas. Na verdade, a burguesia 

buscando impor seus valores. A vitória de Cromwell e dos seus seguidores, 

derrotando os anseios da monarquia por se tornar uma monarquia absolutista, 

garantiu à burguesia nascente e, portanto, aos presbiterianos, o domínio do 

Parlamento e as mudanças necessárias à nova ordem, como a promulgação de 

uma nova Constituição, como já visto, e a alteração da estrutura do Estado, com 

a substituição dos aparelhos que serviam à monarquia por instituições mais 

identificadas com a nova ordem.  

Entretanto, quando houve a Restauração e a volta da monarquia, agora 

aceitando a sujeição ao Parlamento, os puritanos foram expulsos e passaram a 

ser chamados Dissidentes ou Não conformistas. A partir daí passou a haver uma 

perseguição ferrenha aos diversos ramos do protestantismo. Uma das 

manifestações dessa perseguição foi a expulsão dos dissidentes das escolas 

oficiais. Conforme Luiz Carlos Soares: 

[...] isso significou a expulsão efetiva dos professores e alunos 
Dissidentes das tradicionais universidades inglesas, Oxford e 
Cambridge, e das escolas de ensino fundamental controladas pelo 
Oficialismo Anglicano. Mais de 2.000 párocos e vigários, muitos dos 
quais professores, foram excluídos dos seus postos [...]304 

 

Houve ainda outras manifestações dessa perseguição, como a proibição 

da realização de reuniões religiosas com mais de cinco pessoas, que não 

obedecessem aos ritos da Igreja Anglicana; a Lei das Cinco Milhas, que proibia 

                                                             
304 SOARES, Luiz Carlos. Ciência, religião e ilustração: as academias de ensino dos 
dissidentes racionalistas ingleses no século XVIII. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, 
v. 21, nº 41, p. 173-200, 2001 (a). p. 174. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v21n41/a10v2141.pdf acesso em 4 jul. 2017.  

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v21n41/a10v2141.pdf
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os Dissidentes de se aproximarem menos que cinco milhas das cidades, 

principalmente aquelas em que haviam desempenhado anteriormente seu 

ministério religioso; a exclusão das Forças Armadas, como também a exclusão 

da vida parlamentar, obrigando os membros do Parlamento ao Test Act, ou seja, 

à confirmação da fé Anglicana, pelo juramento de fidelidade aos trinta e nove 

artigos de religião deste “teste”. As Universidade oficiais, Cambridge e Oxford, 

também aderiram ao Test Act o que resultou, segundo Soares, na total exclusão 

dos Dissidentes, e também dos Católicos, da vida universitária oficial da 

Inglaterra, por quase dois séculos305.  

É essa a situação quando se chega no século XVIII. A intensidade da 

rejeição aos Dissidentes é variável conforme o período de domínio do 

Parlamento pelos Partidos Tory, conservador e radicalmente contra os Não 

Conformistas, e Whig, liberal e mais tolerante com eles306. Porém, em alguma 

medida, a rejeição persiste praticamente por todo o século. 

Diante dessa situação, não podendo matricular seus filhos nas escolas 

oficiais, restou aos Dissidentes formar suas próprias Academias ou 

Universidades. No dizer de Soares, a perseguição  

[...] deu origem a um grande número de Academias de ensino 
destinada à Educação dos Protestantes Não-Conformistas, que eram 
dirigidas por tutores individuais e caracterizavam-se pelo “nomadismo” 
constante, não se fixando em qualquer cidade por longo tempo307. 

 

Evidentemente, as Universidade oficiais, como já dito, principalmente 

Cambridge e Oxford, estavam afinadas com a ordem estabelecida. Havia aí um 

acordo de classes entre a nobreza e a aristocracia, que ainda detinham o poder 

econômico, e a alta burguesia, cujo poder econômico crescia, na medida em que 

se voltava para o latifúndio, a exploração capitalista da terra que gerava um 

“proletariado rural” e o comércio internacional, com a expansão do poderio naval 

da Inglaterra.  

Contra essa ordem se antepunham a pequena burguesia e as classes 

populares. É esse o setor onde se situa a parcela mais progressista da 

                                                             
305 SOARES, 2001 (b). p. 175. 
306 SOARES, 2001 (b). p. 174-177. 
307 SOARES, 2001 (b). p. 174. 
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população. Efetivamente, conforme explica Hinkelammert, a Revolução 

Industrial não é capitaneada pelo grande capital financeiro ou pelo grande 

capitalista, mas por “um cara de classe média, que tem um tio que é médico no 

campo e lhe empresta dez mil libras esterlinas para iniciar uma fábrica”  308. 

Essa divisão também se refletia na questão da educação. As 

Universidade oficiais, não interessadas em mudanças, mantinham o currículo de 

estudos escolásticos ou com ênfase nos filósofos gregos e na cultura helenística. 

As Academias e Universidades dos Dissidentes, sintonizadas com as classes 

em luta pelo poder, tanto político como econômico, vão difundir os estudos 

novos, interessados no “culto da natureza, da experiência, da mecânica [...] e na 

ciência moderna, antidogmática, fundada no experimentalismo”309. Segundo 

Soares, isto correspondia ao 

[...] projeto Presbiteriano de estabelecimento de uma formação 
religiosa racional conjugada a um amplo processo de formação 
cultural, que priorizava a adoção de uma metodologia educacional 
voltada para a ampliação do horizonte intelectual dos seus ministros 
religiosos, e para a preparação adequada da sua juventude laica 
destinada às profissões letradas e às atividades comerciais, bancárias 
e industriais310. 

 

Via de regra, as Academias Dissidentes tinham um currículo de cinco anos 

para os alunos que queriam se dedicar à vida religiosa (Divinity Studies) e de 

três anos para os que se destinavam às “profissões leigas” (comércio, bancos e 

indústrias) e às “profissões eruditas” (os cursos universitários de Medicina, 

Direito, Filosofia, Letras e Literatura). Quanto a estes últimos, diz Soares: 

[...] aqueles jovens dissidentes que queriam seguir as “profissões 
eruditas”, impossibilitados de ingressar em Oxford e Cambridge, não 
tinham outra alternativa senão matricular-se nas Universidades da 
Escócia – Edimburgo, Glasgow ou Aberdeen. Não raro eram também 
que estes jovens procurassem as Universidade Calvinistas da 
Holanda, principalmente a de Leyden, ou então da Alemanha 
Luterana311.  

 

                                                             
308 HINKELAMMERT, p. 23 (tradução livre minha).  
309 IGLÉSIAS, p. 82. Cf. também: SOARES, Luiz Carlos. O mecanismo e as bases intelectuais 
da revolução industrial inglesa. In: Economia. Curitiba, v. 27, n. 1 (25), p. 103-133, jan./jul. 2001 
(b). Editora da UFPR. Disponível em http://revistas.ufpr.br/economia/article/download/1990/1651 . 
Acesso em 6 jul, 2017. 
310 SOARES 2001 (a), p. 178. 
311 SOARES, 2001 (a), p. 189. 
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A grande maioria dos estudantes começava a cursar a academia com a 

idade de quatorze anos e preferiam os cursos de três anos.  

São essas as escolas e Academias, e também algumas Sociedades 

Científicas e Literárias, que irão difundir a nova mentalidade científico-técnica 

referida acima, baseada na síntese iluminista entre a mecânica newtoniana e o 

racionalismo de Descartes, conforme Soares. Esse autor advoga que 

[...] a aceitação e a disseminação da concepção Mecanicista nas 
Academias de Ensino “Dissidentes” ou “Não-Conformistas” da 
Inglaterra e em algumas Sociedades Científicas e Literárias desse país 
que, ao estimularem o estudo das Ciências e estabelecerem suas 
relações com as necessidades das indústrias, constituíram-se em 
influentes contrapontos às Universidades de Oxford e Cambridge, 
marcadas pelo oficialismo aristocrático e pela aceitação da Ortodoxia 
Anglicana, e, também, ao pouco dinamismo que a Royal Society of 
London apresentou na segunda metade do século XVIII312. 

 

Contra os autores da historiografia da Revolução Inglesa que baseiam 

suas análises apenas em fatores de ordem econômica, sem negar a importância 

desses, Soares antepõe  

outra perspectiva, fundamental para a grande transformação técnico-

produtiva representada pela Revolução Industrial, que introduziu não 

somente uma nova organização do processo de produção industrial, 

com a fábrica mecanizada, mas o próprio sistema ou modo capitalista 

de produção. Esta perspectiva leva em consideração a importância da 

construção de uma concepção mecanicista do mundo social e 

produtivo, processo este lentamente estabelecido no decorrer do 

século XVIII. A construção dessa concepção não se deu, 

evidentemente, nas conservadoras e “sonolentas” universidades 

inglesas, como afirmou Hobsbawm, mas em diferentes instituições e 

espaços da sociedade, que assimilavam, sobretudo, a tradição 

racional-experimental e indutivista da Ciência britânica, predominante 

desde o século XVII, e também a produção filosófica, científica e 

literária da Ilustração francesa313. 

 

 Ele lembra que 

Além disso, os “Filósofos” da Ilustração francesa, principalmente 
Voltaire, passaram a desenvolver uma compreensão da organização 
da sociedade também baseada numa ideia de ordem regular, 
constituída por leis invariantes, inspirada na Física Newtoniana e na 
ideia de existência de uma ordem natural mecânica e universal, exterior 
e anterior ao Homem. Isso significa que a sociedade também passou 
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a ser encarada de forma objetiva, quer dizer, como um objeto que tem 
a sua própria ordem ou lógica que se caracteriza pela exterioridade e 
anterioridade em relação aos interesses e às paixões dos sujeitos 
individuais que a constituem314. 

 
 

Soares apresenta as Academias Warrington Academy (1757-1783) e a 

Manchester Academy (1786-1803), ambas herdeiras de outras academias de 

dissidentes, da primeira metade do século XVIII, que já então, tinham deixado 

de existir, principalmente por falta de recursos. As academias citadas também 

tiveram que fechar suas portas por vários motivos, mas, principalmente, pela 

perseguição dos Anglicanos e Realistas aos Não Conformistas, por ocasião das 

Revoltas do Rei e de Deus (“King and God Riots”), em razão de sua adesão ou 

simpatia pela Revolução Francesa. Em 1803, a Manchester Academy mudou-se 

para York, passando a chamar-se Manchester College-York, que também é 

objeto de estudos de Soares.  

Este pesquisador apresenta ainda a Sociedade Lunar (Lunar Society), 

fundada em Birmingham por volta de 1765, cujo curioso nome se referia a que 

suas reuniões ocorriam uma vez por mês, nas segundas-feiras de lua cheia, o 

que facilitava o caminho ida e volta de seus membros. Era um pequeno grupo 

de intelectuais, industriais, comerciantes, engenheiros, literatos e um reverendo. 

E a Sociedade Filosófica e Literária de Manchester (Literary and Philosophical 

Society of Manchester), fundada naquela cidade por volta de 1780. Tinha em seu 

rol de fundadores mais de quarenta pessoas e era mais organizada que a 

Sociedade Lunar, tendo inclusive o cuidado de manter as atas das reuniões e 

publicar os trabalhos que nela eram apresentados. A Sociedade Lunar manteve-

se com regularidade até 1791 quando, também em Birmingham, eclodiram as 

King and God Riots. Há indícios que funcionou até 1802 mas, nos últimos anos, 

sem regularidade, nem ânimo. A Lit. and Phil. como também era chamada a 

Sociedade Filosófica e Literária, mais moderada que a Sociedade Lunar, foi 

menos perseguida e consegui manter-se por todo o século XIX. Ambas foram 

fundadas e frequentadas por pessoas que passaram pelas Academias dos 

Dissidentes ou que eram próximas a elas. 

                                                             
314 SOARES, 2001 (b). p. 111.  

 



127 
 

Havia também a preocupação, nas Academias Dissidentes, em se 

estabelecer “uma filosofia de ensino que vinculasse as Ciências às necessidades 

dos ramos industriais mais importantes”315. 

Um ponto fundamental para essas Academias eram os princípios pelos 

quais se regiam: liberdade religiosa (não sendo exigido de seus pretendentes 

nenhuma prova ou confissão de fé), liberdade de pensamento, valorização da 

razão e valorização da igualdade de direitos316. Exemplo disso e também, 

segundo Soares, da filosofia educacional dessas Academias, são as palavras de 

um dos Tutores da Warrington Academy, Dr. John Taylor, em livro preparado 

inicialmente para seus alunos e publicado depois de sua morte, no qual exorta 

seus alunos em um tom de um “encargo solene”: 

Eu solenemente vos encarrego, em nome do Deus da Verdade, e de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e 

diante de cujo juízo, vós deveis mostrar, sem nenhuma demora, 1º.) 

que em todos os vossos estudos e indagações de natureza religiosa, 

presentes ou futuros, vós dareis constante, cuidadosa, imparcial e 

conscientemente atenção à evidência, como está nas sagradas 

escrituras, ou na natureza das coisas, e nos ditados da razão; 

prudentemente protegidos contra as investidas da imaginação, e da 

falácia da mal-fundamentada conjectura. 2º.) Que vós não admitireis, 

abraçareis e consentireis nenhum princípio ou juízo, por mim ensinado 

ou adiantado, exceto quando, na vossa opinião, ele se mostrar apoiado 

e justificado pela própria evidência da revelação, ou pela razão das 

coisas. 3º.) Que se, futuramente, algum princípio ou juízo por mim 

ensinado ou adiantado, ou por vós admitido ou abraçado, que, na 

vossa opinião, mostrar-se dúbio ou falso, a partir de um exame 

imparcial e fiel, vós devereis suspeitar ou rejeitar totalmente tal 

princípio ou juízo. 4º.) Que vós mantereis vossas mentes sempre 

abertas à evidência; que vós vos esforçareis para banir de vossos 

sentimentos todo o preconceito, prepotência, e partidarismo; que vós 

estudareis para viver em paz e amor com vossos semelhantes cristãos; 

e que vós sustentareis firmemente para vós mesmos, e livremente 

permitireis para outros, os direitos inalienáveis de opinião e 

consciência317.  

 

Enquanto isso, no ambiente da Religião Oficial, segundo Hobsbawm, 

citado por Soares,  

(No século XVIII) a educação inglesa era uma piada de mau gosto, 
embora suas deficiências fossem um tanto compensadas pelas duras 
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escolas do interior e pelas universidades democrática, turbulentas e 
austeras da Escócia Calvinista, que lançavam uma corrente de jovens 
racionalista brilhantes e trabalhadores, em busca de carreira no sul do 
país: James Watt, Thomas Telford, Loudon McAdam, James Mill318.  

 

 A crítica de Hobsbawm às universidades e escolas oficiais, apresentada 

logo a seguir, é aterradora: 

Oxford e Cambridge, as duas únicas universidades inglesas, eram 
intelectualmente nulas, como eram também as sonolentas escolas 
públicas, com exceção das Academias fundadas pelos dissidentes que 
foram excluídos do sistema educacional (anglicano). Até mesmo as 
famílias aristocráticas que desejavam educação para seus filhos 
confiavam em tutores e universidades escocesas319. 
 

 

Entretanto, os defensores das Universidades Oficiais, que também 

recebiam à época duras críticas dos adeptos do “Sistema Liberal”, 

argumentavam que o termo “liberal” significava um tipo de ensino altamente 

“fragmentado” e “especializado”, frente ao “universalismo” das tradições culturais 

da classe alta, formada pela antiga aristocracia territorial e burgueses 

enriquecidos no comércio e nas atividades bancárias que adotavam valores 

aristocráticos. Argumentavam ainda, que o Ensino Liberal dava possibilidade de 

difusão de uma série de heresias religiosas, principalmente, as que 

confrontavam o Trinitarismo Anglicano320.  

Não é à toa que os críticos dessa posição das Universidades Oficiais as 

acusavam pelos altos custos de seus cursos e pelo espírito aristocrático e 

licencioso das mesmas321.  

Por isso também, as academias Dissidentes, como a de Warrington, que 

recebia jovens dos mais diferentes pontos da Inglaterra, chegaram a receber 

inclusive jovens de famílias Anglicanas, “entediadas com o conservadorismo do 

sistema educacional oficial”, constituindo-se Warrington como uma das primeiras 

e mais inovadoras public schoolsI da Inglaterra322. 

                                                             
318 SOARES, 2001 (a), p. 185-186. 
319 SOARES, 2001 (a). p. 185-186. 
320 SOARES, 2001 (a). p. 186. 
321 SOARES, 2001 (a). p. 186.  
322 SOARES, 2001 (a). p.193. Soares esclarece que as ‘escolas públicas’ (public schools) não 
tinham na época o mesmo sentido das escolas dos países latinos, financiadas pelo Estado. As 
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O presbiterianismo evolui para uma postura Unicista – a admissão de um 

único Deus (ou unipersonalidade de Deus), a figura do “Pai” na Santíssima 

Trindade, enquanto Jesus Cristo é considerado apenas um homem – Radical e 

Racionalista. É essa vertente que vai favorecer os experimentos que dão impulso 

à mecânica, à química e a uma visão mecanicista do mundo e, portanto, à 

Revolução Industrial. No final do século, não restou aos Unitários e também aos 

Liberais Radicais outra opção, senão adequar-se à legalidade. Em 1813, o 

Parlamento tornou sem efeito algumas leis restritivas aos Dissidentes que havia 

aprovado no século XVII. O Racionalismo Unitário se constituiu então em uma 

“elite intelectual, que além do seu projeto educacional, teve uma enorme 

participação na vida política local e nacional da Inglaterra, na primeira metade 

do século XIX”323.  

 Quanto à educação infantil na Inglaterra, neste período, ela dependia 

estritamente da classe social a que se pertencia. Por isso, ao não haver escola 

pública gratuita, como já foi dito, dependia das condições das famílias para arcar 

com os custos correspondentes324.  

 Para as classes empobrecidas, havia as escolas de “dama”, que 

cobravam uma taxa muito baixa. Geralmente, as aulas eram ministradas por uma 

professora, que provia a educação elementar, tanto para meninos como para 

meninas. Ensinavam literatura, aritmética simples e talvez escrita. As crianças 

pobres tinham muito baixa escolaridade, deixando a escola muito cedo, para 

dedicar-se ao trabalho.  

 Havia também escolas de caridade, providas por filantropos. Alguns 

exemplos: William Law criou uma escola para meninas em King’s Cliffe, 

Northanmtponshire. A Sra. Sarah Emery, ao morrer, em 1692, deixou fundos 

                                                             
public schools inglesas eram financiadas por comunidade religiosas ou sociedade civis e eram 
formadas por um público de diversas origens religiosas. Elas se diferenciavam das private 
schools, conduzidas por um único professor, que ministrava todas as disciplinas, e se 
endereçavam a um grupo específico de alunos. Somente no final do século XIX surgiram as 
government schools, abertas a um público em geral e financiadas exclusivamente pelo Estado. 
p. 199-200. 
323 SOARES, (a), p. 183. 
324 Para esse ponto, ver: 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110119094158AAhe127 . Acessado 

em 7 julho 2017. 

 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110119094158AAhe127
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para prover escolas em Ampthill e Mepershall. Em 1717, a escola de Ampthill 

tinha 26 alunas e alunos, que recebiam aulas de leitura e escrita, aritmética 

simples e de princípios de religião.  

Para as crianças de classe média, havia Escolas de Gramática, 

destinadas principalmente aos meninos, e que ensinavam, principalmente, latim, 

grego e matemática. As meninas eram educadas em casa, embora, 

provavelmente, tenha havido algumas escolas para elas.  

Os filhos das classes superiores eram educados em casa, por tutores 

particulares. Alguns iam para internatos, em cujas escolas estudavam gramática, 

principalmente latim e grego, e matemática. Algumas meninas também iam para 

internatos, onde estudavam matérias consideradas mais próprias ao público 

feminino, como boas maneiras, francês, música, desenho, bordado, embora, em 

algumas escolas, houvesse um currículo mais ambicioso, com o estudo de latim, 

de astronomia e assuntos comuns.  

Havia, ainda, as Sunday Schools (Escolas Dominicais)325, “de central 

importância no provimento de instrução elementar ao longo do período”326. Há 

uma controvérsia em relação ao início dessas Escolas. Oficialmente, a primeira 

Escola Dominical é atribuída ao jornalista Robert Raikes, em 1780, 

provavelmente por ser uma escola que, apesar da filiação religiosa de Raikes à 

Igreja Anglicana, não estava oficialmente vinculada a ela. Estudava-se leitura, 

escrita, aritmética elementar e princípios de religião. Entretanto, segundo 

Duncan Reily, a primeira Escola Dominical “no sentido exato do termo” foi criada 

pela senhorita Anna Ball, de High Wycombe, em 1769327. Segundo Reily,  

O movimento das Escolas Dominicais foi mais um passo na direção da 
educação popular. North nos diz: “Os alunos das Escolas Dominicais 
não recebiam, geralmente, instrução nas matérias seculares senão 
indiretamente, mas aprendiam a leitura; e os mais inteligentes 

                                                             
325 Tema já tratado no cap. I, que buscamos aprofundar, colocando-o no contexto aqui tratado. 
Ver p. 49. 
326 GOUVÊA, Maria Cristina Soares de. Escola compulsória inglesa: história e historiografia. In: 
Revista Brasileira de Educação. v. 18, n. 53, abr-jun. 2013, p. 377-398. p. 382. Disponível em 
http://www.redalyc.org/html/275/27527553008/ . Acesso em 4 jul. 2017. Refere-se ao período 
desde o século XVIII a 1833. 
327 REILY, Duncan. A Influência do Metodismo na Reforma Social na Inglaterra no Século XVIII. 
Publicação da Junta Geral de Ação Social da Igreja Metodista no Brasil, 1953. Disponível em 
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/a_influencia_do_metodismo_na_reforma_da_inglate
rra.pdf .  

 

http://www.redalyc.org/html/275/27527553008/
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/a_influencia_do_metodismo_na_reforma_da_inglaterra.pdf
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/a_influencia_do_metodismo_na_reforma_da_inglaterra.pdf
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adquiriam conhecimentos gerais muito úteis. Desde o início as Escolas 
Dominicais tinham valor cultural.[...]328. 

 

Essa última observação é importante porque, segundo Gouvêa, deve ser 

feita uma diferenciação entre letramento (literacy) e escolarização329. Esta 

autora, ao longo de seu trabalho aqui citado, adverte para o fato de que as 

classes populares, por diversos meios, sempre providenciavam para seus 

integrantes, o letramento, que lhes possibilitava a comunicação, a publicação de 

jornais com matérias de seu interesse etc., embora estivessem praticamente fora 

das escolas. Citando alguns autores, ela diz que  

os estudos sobre a história do letramento [...] mostram que, mesmo no 
século XVIII, houve um significativo investimento no conhecimento 
pelas classes trabalhadoras, através de um processo auto formativo330. 
 

A respeito das Escolas Dominicais, Gouvêa destaca duas posições 

presentes nos historiografia sobre a educação na Inglaterra: a dos autores que 

as consideravam precárias nos espaços físicos, deficientes em relação à 

formação dos professores, mas principalmente, locais de inculcação da ordem, 

da disciplina, da hierarquia, do autoritarismo e de valores religiosos; de outro 

lado, autores que as consideravam locais de acesso mínimo à cultura letrada 

numa sociedade rigidamente estratificada e lócus de sociabilidade das classes 

trabalhadoras, com forte vinculação às comunidades locais; nesse sentido, mais 

do que espaços de inculcação dos valores dominantes, constituíam-se em 

denúncia da precariedade da oferta de educação às classes populares331. 

Nesse período, as escolas dirigidas aos pobres eram chamadas 

elementary school (escola elementar), enquanto que as escolas dirigidas à 

formação das elites eram as chamadas public schools332.  

Há, entretanto, que se fazer uma consideração fundamental e uma 

ressalva quanto à relação educação–Estado, neste período. Em razão da 

centralidade do ideário liberal, nos diversos setores da sociedade, havia uma 

rejeição da participação do Estado na Educação. Entendia-se que qualquer 

                                                             
328 REILY. p. 11. 
329 GOUVÊA. p. 178. 
330 GOUVÊA, p. 383. 
331 GOUVÊA, p. 382-383. 
332 GOUVÊA, p. 379. 
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participação do Estado significava uma intervenção na vida das pessoas, 

afrontando seus direitos individuais, principalmente de livre escolha e de 

autogoverno. Porém, se essa visão perpassava as diferentes classes sociais, a 

motivação para ela diferia conforme cada classe. Nas classes médias e 

superiores, havia o entendimento que o oferecimento de educação ao povo era 

potencialmente perigoso, podendo colocar em risco as hierarquias sociais 

estabelecidas. É ilustrativo deste fato o ocorrido no Parlamento, em 1807: 

um deputado tory, Davies Ciddy, dizia: "Por mais atrativo que possa 
ser teoricamente o projeto de dar mais instrução às classes 
trabalhadoras pobres, seria mal para sua moral e felicidade; eles 
aprenderiam a desprezar sua condição de vida, em lugar de torná-los  
bons servidores na agricultura e em outros trabalhos. Em lugar de 
ensinar-lhes a subordinação, torná-los-ia facciosos e revolucionários...; 
a instrução lhes permitiria ler livros sediciosos, más obras e 
publicações anticristãs; os faria insolentes para com, seus superiores 
e, em poucos anos, o Parlamento seria obrigado a empregar contra 
eles a força das leis"333. 

 

Quanto à classe trabalhadora e aos movimentos sociais organizados, 

havia o temor da intromissão do Estado nos seus interesses e o perigo da 

submissão ao modelo educacional das classes superiores.  

Já, no setor das Igrejas, em relação à Igreja Anglicana, havia o interesse 

no subsídio do Estado, porém sem intervenção no ensino ministrado nas 

escolas. De parte das demais Igrejas, a resistência se devia à compreensão que 

a participação estatal resultaria na secularização da educação e também, 

possivelmente no favorecimento da Igreja oficial.  

Esses fatores não significavam, entretanto, desinteresse da classe 

trabalhadora pela educação. Como já foi dito, o letramento era assegurado por 

processos auto formativos, principalmente pelos seus próprios movimentos 

organizados334. Gouvêa afirma que,  

embora (o letramento) fosse entendido como resultado do investimento 
individual, era mediado por instâncias coletivas de auxílio mútuo. 
Buscava-se ter acesso à cultura letrada, patrimônio cultural restrito às 
classes superiores. Literatura, ciência e filosofia foram os temas mais 

                                                             
333 TAMARIT, José. Educar o soberano: crítica ao iluminismo pedagógico de ontem e de hoje. 2ª 
ed. São Paulo: Cortez, 1999. 152p. p. 56. Embora esta citação se refira já ao século XIX, e 
também, já tenha sido referida no capítulo anterior, consideramos importante colocá-la aqui por 
ilustrar muito bem o ponto que queremos enfatizar. Evidentemente a ausência do Estado na 
Educação no século anterior devia-se também a posições semelhantes. 
334 GOUVÊA, p. 381 e 383-384. 
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importantes estudados por indivíduos das classes trabalhadoras após 
o trabalho, discutidos em espaços coletivos. Estratégias como 
aprendizagem doméstica, clubes de leitura, sociedades científicas 
populares e destacadamente as Mechanics’ Institutes marcaram o que 
era definido como self education. Além disso, o enorme florescimento 
de uma comunicação de massa ao longo do período, fruto de lutas pela 
democratização do escrito, facultou o acesso a uma diversidade de 
textos e suportes, como livros e jornais, favorecendo tal processo.335 

 

 Isso demonstra que, apesar de os próprios movimentos populares, em 

função do ideário liberal, serem contrários à educação pública, pelo risco da 

interferência estatal nas instâncias da classe ou, mesmo, na vida dos indivíduos, 

havia a compreensão da necessidade da aquisição de conhecimentos. É o que 

traduz o slogan defendido pelos movimentos cartistas “knoledge is power”. A 

educação das classes populares, feita por elas mesmas, era compreendida 

como necessária à luta por melhores condições de vida336. 

A intervenção do Estado só se fará a partir de 1833, quando foi aprovado 

um subsídio anual estatal a ser distribuído entre as sociedades de apoio à 

instrução popular, de caráter religioso ou não337.  

Entretanto, a educação na Inglaterra somente se tornará pública e 

“compulsória”, considerada uma obrigação do Estado, em 1870338, ano da 

promulgação da lei da obrigatoriedade escolar, o que representa um atraso em 

relação aos países centro-europeus que anteriormente já tinham essas 

disposições. A gratuidade, entretanto, somente foi aprovada em 1891. Até então, 

desde 1870, as famílias deveriam pagar uma pequena taxa semanal por criança 

para garantir o acesso à escola. As que não dispusessem desse recurso 

poderiam recebê-lo da chamada School Board, prevendo-se mecanismos 

punitivos para as que não pagassem esta taxa ou mesmo deixassem de 

matricular seus filhos.  

Com esse quadro, não surpreendem os números estimados do 

analfabetismo: em 1700 aproximadamente 60% da população masculina e 70% 

                                                             
335 GOUVÊA, p. 383. Ela esclarece que as Mechanics’ Institutes eram espaços educativos 
autônomos, dirigidos à educação de adultos já alfabetizados, fundados pelas classes 
trabalhadoras e Igrejas com posições seculares 
336 GOUVÊA, p. 382 
337 GOUVÊA, p. 384. 
338 GOUVÊA, p. 380. 
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da população feminina; em 1750, aproximadamente 47% da população 

masculina e 66% da população feminina; em 1800, aproximadamente 40% da 

população masculina e 60% da população feminina339.  

Esses números confirmam a posição de Gouvêa quanto à questão de 

gênero: 

No que se refere às relações de gênero, entre as camadas populares 
o processo de letramento era muito mais restrito na população 
feminina. A presença de mulheres nas sociedades de auxílio mútuo, 
nas escolas apoiadas pelo Estado e nos Mechanics’ Institutes era 
significativamente menor, sendo a escolarização feminina restrita à 
aprendizagem inicial nas Sunday schools e escolas financiadas [...]. 
Cabe destacar que, no caso das mulheres de camadas médias, o 
acesso à instrução era muito maior, tanto através de colégios, quanto 
de tutores [...].  

Quanto às questões regionais, Gouvêa diz: “Também se observam 

diferenças regionais, sendo a educação nas regiões rurais muito mais restrita”340. 

Entretanto,  

as taxas de letramento na população feminina rural, em algumas 
regiões, era superior à masculina, devido à menor presença do 
trabalho feminino remunerado. Os dados são o contrário nas regiões 
industrializadas341. 

 

2.3  O Sentido Social do Metodismo no Século XVIII e início do Século XIX  

O movimento metodista, como não poderia deixar de ser, é fruto de seu 

tempo. Seu fundador, John Wesley, em sua vida pessoal e reflexão teológica, 

sofreu e expressou as contradições de sua época. Em consequência disso, 

também imprimiu em seu movimento o sentido dessas contradições. Ainda 

assim, é inegável que esse movimento teve um impacto social na Inglaterra, 

neste que foi o momento prévio e os alvores da Revolução Industrial. Muitos 

autores o atestam. Depois de discorrermos sobre a relação do movimento 

metodista com os pobres, vamos aludir a apreciação de autores também 

metodista, pelo menos de origem, sobre o significado do metodismo. Dentre eles, 

                                                             
339 Estimativa do analfabetismo de homens e mulheres na Inglaterra, 1500-1900. In: 

https://www1.umassd.edu/ir/resources/laboreducation/literacy.pdf . Acesso em 7 julho 2017. 
340 GOUVÊA, p. 386. Há que se fazer a ressalva que a pesquisa de Gouvêa se refere 
principalmente ao século XIX. Porém, tudo indica que não era muito diferente a situação no 
século XVIII. 
341 GOUVÊA, p. 386. 

 

https://www1.umassd.edu/ir/resources/laboreducation/literacy.pdf
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Peri Mesquida, Hemut Renders, José Míguez Bonino. Também alguns não 

metodistas, acessíveis em língua portuguesa ou em espanhol: Hugo Assmann342 

e Franz Hinkelammert343, ambos católico-romanos; Edward P. Thompson344 e 

Eric Hobsbawm345, de orientação marxista.  

Precisamos, entretanto, procurar entender o sentido dessa intervenção 

social dos metodistas no cenário da Inglaterra, neste período. Para isso é 

necessário ter em conta as tensões político-econômico-sociais presentes nesse 

período e que foram esboçadas, neste capítulo, até aqui.  

A partir da visão de história que adotamos e que, embora não explicitada 

textualmente no presente trabalho, é possível de ser minimamente inferida, 

podemos dizer que o palco dessas tensões foi o conflito de classes que se 

estabeleceu pelo menos desde o final do século XVI e se estendeu até o século 

XVIII, agudizando-se, no final deste século, para ocasionar definitivamente a 

síntese em uma nova formatação social no século XIX, com o estabelecimento 

do mundo capitalista. Também é necessário termos em conta que a dinâmica da 

história não para e que novas forças começam a ser forjadas em seu 

desenvolvimento.  

O quadro que se esboçou relativo à questão das academias e 

Universidades no século XVIII, expressa essas tensões. É a partir daí que 

podemos encontrar uma chave de interpretação do sentido social do metodismo, 

que, também, revela as contradições de Wesley, que ele imprimiu em seu 

movimento. 

                                                             
342 ASSMANN, Hugo. Basta a “Santidade Social”?: Hipóteses de um católico romano sobre a 
fidelidade metodista. In: MÍGUEZ BONINO et al. Luta pela Vida e Evangelização: a tradição 
metodista na teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, Piracicaba: UNIMEP, 1985. Veja-
se a afirmação de Assmann: “O elemento comum de todas essas abordagens diferenciadas da 
real significação social do movimento metodista é o seguinte: ninguém duvida desse peso social; 
pelo contrário, ele não pode ser reduzido a um imponderável, porque foi deveras relevante [...]. 
343 Op. cit. 
344 THOMPSON, Edward P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. 3 v. Especialmente: Vol 1, caps 1 a 4, Vol 2 caps 1 e 6, Vol 3, caps 1 e 4. Veja-se essa 
afirmação de Thompson: “As mutáveis relações de produção e as condições de trabalho mutável 
da Revolução Industrial não foram impostas sobre um material bruto, mas sobre ingleses livres 
– livres como Paine os legou ou como os metodistas os moldaram”. Vol. 2, p. 18. 
345 HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848; tradução de Maria Tereza 
Lopes Teixeira e Marcos Penchel. 3ª ed, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981. 
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Porém, antes de iniciarmos essa discussão, temos que esclarecer que, 

como já foi colocado, principalmente no primeiro capítulo desta tese, 

consideramos que para Wesley a salvação tem um caráter não apenas 

individual, mas também social. Ou seja, ela não se direciona somente à 

“salvação da alma” das pessoas “para a eternidade”, mas também deve interferir 

no sentido de melhora das condições da vida concreta das pessoas, como parte 

de uma sociedade. Os exemplos para isso são fartos e já foram apontados, como 

a luta pela reforma das prisões, pelo fim do tráfico de escravos e da escravidão, 

pela regulamentação do preço dos alimentos como forma de combater a fome 

do povo etc. Aqui, porém o propósito não é discutir esse conceito de “salvação 

social”, mas o sentido social e histórico que teve o movimento metodista, como 

parte da passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Ou, como 

talvez fique melhor expresso nas palavras de Míguez Bonino, quais foram os 

“efeitos do metodismo”346 do ponto de vista histórico. 

Para iniciar, temos que dizer que consideramos inegável que Wesley teve 

sua vida e atuação em meio ao povo e dedicada aos pobres. As palavras de Rui 

Josgrilberg atestam isso 

Muito da teologia de Wesley representa uma conversão ao povo. Outler 
nos diz que Wesley foi, progressivamente, convertendo-se ao povo e à 
experiência do povo. E esta conversão significou, principalmente, uma 
conversão da teologia acadêmica a uma teologia para o povo. 
Podemos criticar o para. Mas representou um avanço metodológico, 
teórico e prático que teve consequências importantes. Ninguém se 
preocupou tanto – na Inglaterra de Wesley – em ir ao povo mais que o 
movimento metodista. Este é um traço de nossa tradição: Wesley 
buscou falar para o povo, interpretou a bíblia para o povo e foi chamado 
de pastor a teólogo do povo. “Tolero os ricos – escreve ele – amo os 
pobres. Por isso passo a maior parte do meu tempo com eles”347.  

 

                                                             
346 MÍGUEZ BONINO, José. Metodismo: releitura latino-americana. Piracicaba : Editora UNIMEP 
/ Faculdade de Teologia da Igreja Metodista no Brasil, 1983. 65p. p. 13. 
347  Mucho de la teologia de Wesley representa uma conversión al pueblo. Ontler (refere-se a 
Albert Outler) nos dice que Wesley fue, progresivamente, convertiéndose al pueblo y a la 
experiencia del pueblo. Y esta conversión, significó, sobre todo, una conversión de la teología 
académica a una teología para el pueblo. Podemos criticar el para. Pero representó un avance 
metodológico, teórico y práctico que tuvo consecuencias importantes. Ninguno se preocupó tanto 
– en la Inglaterra de Wesley – en ir al puebro más que el movimiento metodista. Este es un trazo 
de nuestra tradición: Wesley trató de hablar para el pueblo, publicó para el pueblo, interpretó la 
BÍBLIA para el pueblo, y fue llamado de pastor a teólogo del pueblo. ‘Tolero a los ricos – escribe 
el – amo a los pobres. Por eso paso la mayor parte de mi tiempo con ellos’.  JOSGRILBERG, 
Rui. ¿Podrán Wesley y la tradición Metodista inspirar una pastoral para América Latina? El caso 
de Brasil. In: DUQUE, 1983, p. 85. (tradução nossa) 
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A própria designação que Wesley adotou para seu movimento: “povo 

chamado metodista”348, atesta isso. Na época, a expressão povo já era usada 

para se referir à população inglesa, especialmente às camadas pobres. 

Podemos considerar que essa expressão já traz em si uma conotação de 

aproximação com essa parcela sofrida da sociedade. Também podemos inferir 

que essa designação enfatiza o coletivo e a busca de fugir de uma postura 

sectária, que denotasse qualquer forma de exclusividade na vivência religiosa 

ou nas concepções de fé. Nesse sentido, Wesley foi bastante radical, 

enfatizando sempre que seu movimento era aberto a quem dele quisesse 

participar, independentemente da fé que confessasse: 

Há algo novo neste mundo: é a glória particular do povo chamado 

metodista. Apesar de tantas formas de tentação, eles não se separam 

da Igreja da Inglaterra. [...] Mas um fato é bastante específico, isto é, 

em relação às condições segundo as quais uma pessoa é admitida nas 

suas sociedades. Quanto à admissão, nenhuma opinião é imposta. [...] 

Deixe-os ser pessoas da Igreja da Inglaterra, dissidentes, 

presbiterianos ou independentes [...] Deixe-os escolher um ou outro 

modo de batismo, mas não é obstáculo. Eles pensam, e deixe-os 

pensar. Uma condição só é requerida, um desejo real de salvar 

almas349.  

 

Essas atitudes têm por base e impulso o programa adotado pela primeira 

conferência metodista, realizada em 1744: “reformar a nação, especialmente a 

Igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra”350; embora a ação prática 

junto ao povo já estivesse se desenvolvendo desde, aproximadamente, 1729.  

 Talvez a primeira atitude concreta demonstrado uma atuação junto ao 

povo, uma espécie de despertamento para a situação real de vida das pessoas 

e o engajamento social, tenha sido em relação às visitas aos prisioneiros e a 

                                                             
348 People called Methodists, literalmente, pessoas conhecidas como metodistas.  
349 This is a new thing in the world: This is the peculiar glory of the people called Methodists. In 
spite of all manner of temptations, they will not separate from the Church. One circumstance more 
is quite peculiar […] that is, the terms upon which any person may be admitted into their society. 
They do not impose, in order to their admission, any opinions whatever. Let them hold particular 
or general redemption, absolute or conditional decrees; let them be Churchmen or Dissenters, 
Presbyterians or Independents […]. Let them choose one mode of baptism or another, it is no bar 
to their admission […] The Presbyterian may be a Presbyterian still; the Independent or 
Anabaptist use his own mode of worship. So may the Quaker; and none will contend with him 
about it. They think, and let think. One condition, and one only, is required, a real desire to save 
their soul.  TWJW. Tradução de Izilda Peixoto Bella. 
350 REILY, 1991, p. 49. Cf. tb MESQUIDA, 1994, p. 95.   
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suas famílias. Essa prática vem desde o “Clube Santo” de Oxford351. A partir 

desta época (aproximadamente 1729), a luta pela reforma das prisões tornou-se 

um tema que Wesley jamais abandonou em sua vida352.  

Os séculos XVII e XVIII representaram também o período em que há uma 

modificação na concepção da pobreza e de pobre. Até então, fruto da visão de 

mundo medieval, acreditava-se que a ordem social havia sido instituída por Deus 

e, portanto, os pobres tinham seu próprio lugar, devendo viver da caridade dos 

ricos e das organizações religiosas, principalmente dos mosteiros. A 

racionalização da vida, fruto do Iluminismo, passou essa responsabilidade ao 

Estado. Para isso foram criadas as “Leis dos pobres”, no início do século XVII. 

Surgia, entretanto, a ideia da culpabilização dos pobres pela própria pobreza, 

principalmente pelo argumento da vadiagem, ou seja, os pobres eram pobres 

porque não trabalhavam. Surgia também, consequentemente, a visão que 

auxiliar os pobres, através da caridade, somente agravava a situação, pois os 

incentivava a se manterem em seu estado de vadiagem e a não procurarem por 

si mesmos sair da sua situação de pobreza353. A base para essa visão é o 

liberalismo, que estava sendo desenvolvido, seguindo a tradição de Thomas 

Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Adam Smith (1723-1790)354. 

Wesley teve posição contrária à essa nova visão sobre os pobres, atuando 

sempre no sentido de amenizar as agruras em que eles viviam. Pelos meios de 

que dispunha, diretamente ou por cartas, procurava intervir nas discussões 

desses pontos, sempre que as “Leis dos pobres” eram enfocadas pelo 

Parlamento. Outras iniciativas também tiveram esse sentido. Entre elas, as lutas 

pela reforma das prisões, pela regulamentação dos preços do trigo, pelo fim do 

tráfico de escravos. Sua atuação, porém, não se restringia a posturas públicas 

na vida política. Na vida diária, expressava essas convicções com uma atuação 

marcante, por exemplo, colocando como uma das tarefas fundamentais dos 

participantes do seu movimento a visitação aos pobres e a solidariedade ativa 

para com eles, a busca de criação de oportunidades de trabalho, mesmo que 

tivessem apenas a possibilidade de criar trabalhos temporários que serviam 

                                                             
351 Ver: BUYERS, 1945, p. 27. 
352 Cf.: RENDERS, 2010, p. 153. 
353 Ver: RENDERS, 2010, p. 163-166. 
354 Cf. MIGUEZ BONINO, José. Fue el Metodismo un movimento liberador? In: DUQUE, 1983. 
p. 70. 
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como socorro imediato e não trabalhos de longo prazo, o que talvez estivesse 

fora de suas possibilidades.  

O cuidado com os pobres se refletia também por meio da filantropia355 e, 

ainda, na desconstrução do discurso discriminador, que os tornavam 

responsáveis pela sua própria pobreza. Nesse sentido, ele revertia o argumento, 

lançando-o contra a nobreza e associando o uso da palavra inglesa idleness 

(ociosidade, preguiça etc.; mas também desemprego), que era o eixo da 

discussão sobre o assunto, à luxuria: “Todos os que ocupam um espaço neste 

mundo deveriam ter um emprego, segundo a sua capacidade [...] Aqueles que 

não precisam trabalhar para seu pão, deveriam se ocupar com algo para se 

manter longe da idleness”356. 

 Suas atitudes e ações não se resumiam aos contatos nas sociedades ou 

nos locais de pregação. Citando Douglas Meeks, Theodore Runyon informa que: 

A ação de Wesley em favor dos pobres [...] não era simplesmente de 

serviço ao pobre, mas ainda mais importante, de vida com o pobre. [...] 

Ele realmente compartilhava a vida dos pobres de maneira 

significativa, a ponto de contrair doenças de suas camas357. 

 

 Runyon afirma que  

Wesley estava convencido de que nada substitui o contato pessoal 
com o pobre. O conhecimento abstrato da sua situação não basta. A 
vivência direta de sua condição é um pré-requisito para o 

entendimento358.   
 
 

E exemplifica sua afirmação, citando o Sermão de Wesley, de número 98: 

                                                             
355 Sobre esse tópico, Míguez Bonino cita Madron, que diz: “A velha fundição de Londres, por 
exemplo, se transformou em um verdadeiro crisol de projetos – casa de assistência para as 
viúvas, escola para as crianças, dispensário para os enfermos, bolsa de trabalho e agência de 
emprego, cooperativa de crédito e agência de empréstimos, sala de leitura e igreja”. E Míguez 
Bonino acrescenta: E a preocupação não se limita aos componentes das sociedades 
wesleyanas, mas inclui uma organização (Stranger’s Friend Society) “totalmente para 
assistência, não de nossa sociedade, mas dos pobres, enfermos e solitários alheios a ela 
(Wesley)”. MIGUEZ BONINO, In. DUQUE 1983, p. 67. 
356 All that have a place in the world should have an employement in it according to their capacity 
[…].  Those that need not work for their bread, yet must have something to do keep them from 
idleness. WESLEY, John. Explanatory Notes upon the Old Testament, 1765 apud RENDERS, 
2006, p. 188. 
357 RUNYON, 2002, p. 232. 
358 RUNYON, 2002, p. 238. 
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Um grande motivo pelo qual os ricos geralmente têm tão pouca 
simpatia pelos pobres é que eles raramente os visitam. É por isso que, 
de acordo com a observação comum, uma parte do mundo não sabe o 
que a outra sofre. Muitos deles não sabem porque não se interessam 
em saber: afastam-se para não saber – e depois declaram sua 

ignorância voluntária como desculpa pela dureza do seu coração359. 
 

Ainda, para confirmar que Wesley seguia sua própria recomendação e 

visitava regularmente os pobres, cita: 

Na sexta e no sábado eu visitei tantos [pobres] quanto pude. Encontrei 

alguns em seus cubículos subterrâneos, outros em seus sótãos, a 

metade deles padecendo de frio e fome, além de fraqueza e dor. Mas 

não encontrei um único desempregado capaz de rastejar pelo quarto. 

Tão maldosa e perversamente falsa é aquela objeção comum: “Eles 

são pobres porque são ociosos”. Se vísseis com vossos próprios olhos, 

conseguiríeis desperdiçar dinheiro em ornamentos e coisas 

supérfluas?360 

 

Por isso, ele aconselhava seus seguidores, como o fez, a uma senhora 

Não restrinjas tuas conversas às pessoas distintas e elegantes. Eu 

gostaria tanto quanto a senhora. Mas não consigo encontrar um 

precedente para isso na vida de Nosso Senhor nem de nenhum dos 

apóstolos. Minha cara amiga, que a senhora e eu andemos como ele 

andou [...] Eu gostaria que a senhora conversasse mais, muitíssimo 

mais, com as pessoas mais pobres, que, se não tem gosto, tem almas 

[...]361. 

 

Essa preocupação e envolvimento com os pobres, verificando na 

sociedade, por um lado o acúmulo de riquezas, enquanto outros viviam na 

miséria, resultou em uma séria reflexão sobre a questão da propriedade. Essa 

reflexão levou Wesley a aspirar que, nas suas sociedades, também como um 

                                                             
359 One great reason why the rich in general have so little sympathy for the poor is because they 
so seldom visit them. Hence it is that, according to the common observation, one part of the world 
does not know what the other suffers.9 Many of them do not know, because they do not care to 
know: they keep out of the way of knowing it—and then plead their voluntary ignorance as an 
excuse for their hardness of heart. Sermon 98 – I.3 (23 mai. 1786). In: TWJW. Tradução de Izilda 
Peixoto Bella. RUNYON, 2002, p. 238. A tradução no CD-ROM SERMÕES John de Wesley, pela 
EDITEO, 2006, aparece assim: “Uma grande razão porque os ricos, em geral, têm tão pouca 
simpatia pelo pobre, é, porque os visitam muito raramente. Por esta razão, é que, de acordo com 
uma observação comum, uma parte do mundo não sabe o que a outra sofre. Muitos deles não 
sabem, porque não se importam em conhecer, pois passam de largo evitando tomar 
conhecimento do sofrimento alheio. Usam, então, sua intencional ignorância como desculpa para 
seus duros corações.” 
360 Diário, 8 de fevereiro de 1753.  Works of John Wesley 20: 445 apud RUNYON, 2002, p. 238. 
361 Carta a “Um membro da sociedade” (7 de fevereiro de 1776) Works 12:301 apud RUNYON, 
2002, p. 237. 
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sinal profético diante da sociedade mais ampla, fosse praticado o que ocorreu 

na igreja primitiva, na qual “Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma 

das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era comum362”. Entretanto, ao parecer 

inalcançável este ideal, ele formulou três regras básicas sobre as riquezas ou o 

dinheiro, que estão presentes em vários de seus sermões: “Tendo primeiro 

ganho o mais que pudestes e, em segundo lugar, economizado o mais que 

pudestes, então “dai o mais que puderdes”363. Como também: “Tendo ‘ganhado’, 

de maneira correta, ‘tudo que podeis’, e ‘economizado tudo que podeis’, a 

despeito da natureza, costume, e prudência mundana, ‘dai tudo que 

puderdes’”364.  

Porém, apesar de suas recomendações, a vida rigorosa e disciplinada dos 

metodistas resultou no enriquecimento de muitos deles. Tanto que, no final de 

sua vida, Wesley os exortava duramente 

Ó, vós, Metodistas, ouvi a palavra do Senhor! Eu tenho uma 
mensagem de Deus a todos os homens; mas sobretudo a vós. Porque 
por mais de quarenta anos, eu tenho sido um servo vosso e de vossos 
pais. E não tenho sido como um caniço agitado pelo vento: não tenho 
mudado o meu testemunho. Testifiquei a vós a mesma coisa, desde o 
primeiro dia, até agora. Mas “quem acreditou em nossa pregação?” 
[...] Eu temo, não muitos ricos: Eu temo que exista necessidade de 
aplicar para alguns de vós, aquelas palavras terríveis do Apóstolo: 
“Atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas 
desventuras, que vos sobrevirão. O vosso ouro e a vossa prata foram 
gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra 
vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes”. 
Certamente assim será, a menos que poupeis e dai tudo o que 
puderdes. Mas quem de vós considerou isto, desde que ouvistes pela 
primeira vez a vontade do Senhor a esse respeito? Quem está agora 
determinado a considerar e praticar tal palavra? Pela graça de Deus, 
começai hoje!365. 

                                                             
362 Ver: DUQUE, 1983, p. 69. 
363 Having first gained all you can, and secondly saved all you can, then give all you can. [O Uso 
do Dinheiro] SJW. Sermão 50 – III.1. 
364 Having 'gained', in a right sense, 'all you can', and 'saved all you can'; in spite of nature, and 
custom, and worldly prudence, 'give all you can'. [O Perigo das Riquezas]. SJW. Sermão 87 – 
II.8 (17 fev. 1744, Outler 1760). (as palavras entre aspas foram colocadas pelo autor) 
365 O ye Methodists, hear the word of the Lord! I have a message from God to all men; but to you 
above all. For above forty years I have been a servant to you and to your fathers. And I have not 
been as a reed shaken with the wind: I have not varied in my testimony. I have testified to you the 
very same thing from the first day even until now. But 'who hath believed our report? I fear, not 
many rich. […] I fear there is need to apply to some of you those terrible words of the Apostle: 
'Go to, now, ye rich men! Weep and howl for the miseries which shall come upon you. Your gold 
and silver is cankered, and the rust of them shall witness against you, and shall eat your flesh, as 
it were fire.' Certainly it will, unless ye both save all you can and give all you can. But who of you 
hath considered this since you first heard the will of the Lord concerning it? Who is now 
determined to consider and practise it? By the grace of God begin today! [O Perigo das Riquezas]. 
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Devemos notar que, para ele, ser rico não significava ter grande fortuna, 

mas apenas ter mais do que comida, um lugar para morar e roupas para se 

vestir: “Quem quer que tenha suficiente alimento para comer, roupa para vestir, 

com um lugar onde repousar sua cabeça, e alguma coisa mais, é rico”366 (grifo 

do autor). 

Deixar de cumprir a última das três regras significava deixar de seguir a 

Cristo na vida concreta do dia-a-dia e, assim, tornar-se duplamente condenável: 

Ó, que Deus possa me capacitar, uma vez mais, antes que eu me vá, 

daqui, e não seja mais visto, para erguer minha voz, como um 

trompete, para aqueles que ganham e economizam tudo que podem, 

mas não dão tudo que podem! Vocês são os homens, alguns dos 

principais homens que continuamente afligem o Espírito Santo, e em 

grande medida, interrompem sua influência graciosa de descer em 

nossas assembleias. Muitos de nossos irmãos, amados de Deus, não 

têm comida para comer; eles não têm vestimenta para colocar; eles 

não têm um lugar onde deitar a cabeça. E por que eles estão assim 

angustiados? Porque você, impiedosamente, injustamente, e 

cruelmente, detém deles o que o seu Senhor hospeda em suas mãos, 

de propósito, para que você supra seu querer. Veja os membros pobres 

de Cristo marcados pela fome, arrepiando-se com frio, seminus! 

Enquanto isso, você tem muito dos bens materiais, — para comer, 

beber e vestir. Em nome de Deus, o que você está fazendo? Você nem 

teme a Deus, nem considera o homem? Porque você não divide o seu 

pão com o faminto, e cobre o nu com uma roupa? Você tem gastado, 

em seu próprio vestuário caro, o que teria respondido ambas essas 

intenções? Deus mandou você fazer desse jeito? Ele recomendou 

você, para fazer assim?  Ele confiou a você os dele (não os seus) bens, 

para essa finalidade? E ele diz agora, “Servo de Deus, muito bem!”. 

Você bem sabe que não!367   

                                                             
SJW. Sermão 87 – II.9 (Este Sermão não aparece na lista de Smith. A tradução SJW  o localiza 
no “fim de 1780”).  
366 […] Whoever has sufficient food to eat and raiment to put on, with a place where to lay his 
head, and something over, is rich. SJW. Sermão 87 – I.1 (Este Sermão não aparece na lista de 
Smith. SJW o localiza no “fim de 1780). 
367 O that God would enable me once more, before I go hence and am no more seen, to lift up 
my voice like a trumpet to those who gain and save all they can, but do not give all they can. Ye 
are the men, some of the chief men, who continually grieve the Holy Spirit of God, and in a great 
measure stop his gracious influence from descending on our assemblies. Many of your brethren, 
beloved of God, have not food to eat; they have not raiment to put on; they have not a place 
where to lay their head. And why are they thus distressed? Because you impiously, unjustly, and 
cruelly detain from them what your Master and theirs lodges in your hands on purpose to supply 
their wants! See that poor member of Christ pinched with hunger, shivering with cold, half naked! 
Meantime you have plenty of this world's goods, of meat, drink, and apparel. In the name of God, 
what are you doing? Do you neither fear God, nor regard man? Why do you not deal your bread 
to the hungry? And cover the naked with a garment? Have you laid out in your own costly apparel 
what would have answered both those intentions? Did God command you so to do? Does he 
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Enfoques semelhantes podem ser encontrados no Sermão 88 – “Sobre o 

Vestuário”:  

O quinto dano é que o usar de vestuário luxuoso é diretamente 

contrário ao ser adornado com as boas obras. Nada pode ser mais 

evidente do que isto: porque, quanto mais gastais com vosso próprio 

vestuário, menos vos resta para vestir o nu, alimentar o faminto, abrigar 

os estranhos, aliviar aqueles que estão doentes e na prisão, e diminuir 

as inúmeras aflições às quais somos expostos neste vale de lágrimas. 

E aqui não existe lugar para a evasão usada antes: “Eu posso ser tão 

humilde ao me vestir de ouro como de aniagem”. Se vós pudésseis ser 

tão humildes quando escolheis vestuário suntuoso, assim como 

quando escolheis vestuário simples (o que eu positivamente nego), 

ainda assim vós não poderíeis ser suficientemente benevolentes, 

abundantes em boas obras. Cada xelim que vós poupais de vosso 

próprio vestuário, vós podeis gastar em vestir o nu e aliviar as várias 

necessidades do pobre que “tendes sempre convosco”. Portanto, cada 

xelim que vós gastais desnecessariamente em vosso vestuário, é, na 

verdade, roubado de Deus e do pobre! [...]368 

 

Na sequência, Wesley diz: 

Eu peço que considereis bem isto. Talvez, vós não tenhais visto isto 

sob esta luz anteriormente. Quando vós estiverdes gastando vosso 

dinheiro em vestuário suntuoso, que vós poderíeis, ao contrário, gastar 

com o pobre, vós, por meio disto, privais a eles do que Deus, o 

proprietário de tudo, tem depositado em vossas mãos para uso deles. 

Se assim for, o que colocais sobre vós mesmos, vós estais, em efeito, 

o removendo das costas do nu, assim como o alimento valioso e 

refinado que vós comeis estará sendo roubado da boca do faminto. Por 

misericórdia, por piedade, por amor a Cristo, pela honra do evangelho 

dele, contei vossa mão! Não jogai este dinheiro fora! Não gastai em 

                                                             
commend you for so doing? Did he entrust you with his (not your) goods for this end? And does 
he now say, 'Servant of God, well done'? You well know he does not. SJW. Sermão 122 – §9 (17 
jan. 1791 – provavelmente este é o último Sermão escrito por Wesley. Ele faleceu em 02 de 
março de 1791). TWJW. Tradução de Izilda Peixoto Bella. Neste local, este sermão aparece com 
o número 132, correspondendo à cronologia de A. Outler.   
368 Fifthly, the wearing costly array is directly opposite to the being 'adorned with good works'. 
Nothing can be more evident than this; for the more you lay out on your own apparel, the less you 
have left to clothe the naked, to feed the hungry, to lodge the strangers, to relieve those that are 
sick and in prison, and to lessen the numberless afflictions to which we are exposed in this vale 
of tears. And here is no room for the evasion used before, 'I may be as humble in cloth of gold as 
in sackcloth.' If you could be as humble when you choose costly as when you choose plain apparel 
(which I flatly deny), yet you could not be as beneficent, as plenteous in good works. Every shilling 
which you save from your own apparel you may expend in clothing the naked, and relieving the 
various necessities of the poor, whom ye 'have always with you'.20 Therefore every shilling which 
you needlessly spend on your apparel is in effect stolen from God and the poor. SJW. Sermão 
88 – §14 (30 dez. 1786). 
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coisa alguma; sim, pior do que nada, no que pode cobrir vosso pobre, 

nu e trêmulo próximo!369. 

 

Quanto à questão de as sociedades metodistas chegarem a uma 

propriedade comum, tudo indica que, apesar da oposição que sofreu dos 

próprios metodistas, Wesley nunca abandonou totalmente a ideia durante toda 

sua vida. Tanto assim que, citando Thomas W. Madron, Míguez Bonino diz que, 

logo após a morte de Wesley, Thomas Coke se viu obrigado a fazer uma 

declaração oficial negando que essa ideia fizesse parte da doutrina metodista370. 

Ele, porém, foi totalmente coerente com suas convicções: “É interessante 

notar que Wesley ganhou pelo menos 20.000 libras esterlinas por meio de suas 

atividades literárias, mas empregou-as quase na sua totalidade, em obras de 

caridade, tendo morrido pobre”371.  Em uma declaração pessoal à Receita, em 

resposta a uma correspondência enviada a possíveis donos ou donas de prata, 

ele diz:  

Vossa Senhoria, eu tenho duas colheres de chá de prata em Londres 

e duas em Bristol. Isso é toda prata que tenho no momento. Não 

comprarei mais enquanto tantos ao meu redor necessitam de pão. 

Sendo, vossa Senhoria, seu servo mais humilde, John Wesley372. 

 

A contradição surge, entretanto, quando consideramos alguns aspectos 

de sua vida e obra. Principalmente de ele ter-se mantido um Tory durante toda 

a sua vida e também ao fato de não ter nunca se desligado da Igreja oficial. 

Como foi visto nas páginas precedentes, essas condições o aproximavam mais 

das classes abastadas, da nobreza, da aristocracia, embora nunca tenha se 

permitido viver nesse status em função da sua compreensão do cristianismo e 

da sua missão. Inevitavelmente, isso o colocou do lado conservador da história.  

                                                             
369 I pray consider this well. Perhaps you have not seen it in this light before. When you are laying 
out that money in costly apparel which you could have otherwise spared for the poor, you thereby 
deprive them of what God, the Proprietor of all, had lodged in your hands for their use. If so, what 
you put upon yourself you are, in effect, tearing from the back of the naked; as the costly and 
delicate food which you eat you are snatching from the mouth of the hungry. For mercy, for pity, 
for Christ's sake, for the honour of his gospel, stay your hand. Do not throw this money away. Do 
not lay out on nothing, yea, worse than nothing, what may clothe your poor, naked, shivering 
fellow-creature! SJW. Sermão 88 – §15 (30 dez. 1786). 
370  MÍGUEZ BONINO, p. 70. 
371  CARROL, “John Wesley” The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knoledge Vol. 
XII, p. 308 apud REILY, 1981, p. 158. 
372  WESLEY, John apud RENDERS, 2010, p. 146.  
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Posição diferente é a dos Dissidentes. Aliados da burguesia, ou mesmo 

burgueses, estiveram sempre do lado das forças progressistas. Em 

consequência, também suas Academias e Universidades estiveram desse lado, 

favorecendo, como foi visto, o desenrolar da Revolução Industrial.  

A interpretação dessa postura dos metodistas é motivo de várias análises, 

posições e controvérsias. Mesquida, como já vimos no capítulo I, considera que:  

O metodismo wesleyano não foi nem uma reação nem uma revolução. 
Antes, se constituiu em um movimento reformador e educativo que teve 
como objetivo transmitir uma nova visão de mundo e formar um novo 
senso comum, isto é, fomentar uma ‘nova cultura’, tendo em vista uma 
‘reforma intelectual e moral’373. 

 

Fica em aberto, entretanto, em que consiste essa reforma intelectual e 

moral, a modo dos metodistas. Como já foi colocado, cap. I, nota 50, para o autor 

dessa expressão, Antônio Gramsci, reforma intelectual e moral é parte da 

também cunhada por ele, “guerra de posição”, na busca da conquista de 

posições na sociedade que façam avançar a concepção dialética da história e 

consigam estabelecer uma nova hegemonia, processo que deve culminar em 

uma revolução comunista.  

É evidente que para Wesley essa questão não se colocava nestes termos, 

até porque seria um anacronismo. Mesquida se socorre da terminologia de 

Gramsci, autor do século XX, para interpretar o “movimento wesleyano”. Todavia 

como esse movimento é histórico e, dentro da concepção dialética da história, 

que também adotamos, todo o movimento tem um sentido de ‘avanço 

civilizatório’ em direção a uma sociedade em que não haja dominação nem 

exploração de classes sociais umas sobre as outras, ou de retenção ou 

retrocesso do movimento histórico, é sim legítimo a pergunta sobre se esse 

movimento, ou essa reforma intelectual e moral, tinha ou não esse caráter 

“revolucionário”. Nesse sentido, pensamos que dizer que ele não foi nem uma 

reação, nem uma revolução, parece insatisfatório.  

Também Helmut Renders apresenta concepção semelhante. Ele diz: “sua 

cosmovisão do entrelaçamento de tudo e a visão da cultura inglesa como 
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superior a outras, fez Wesley abraçar o projeto da reforma e não da revolução; 

entretanto, também não o da restauração”374. 

Renders faz essa avaliação a partir da história cultural. Segundo ele, “A 

história social desenvolvida de forma idealista, tem como critério a utopia do 

rompimento total ou máximo possível. A história cultural chamaria isso u-tópico 

(sic), porém não projeta mudanças e fica na análise e na descrição”375. Nesse 

sentido, cita Davi Hempton:  

A relação entre o Metodismo e a cultura popular tinha dois lados. Por 
um lado, o Metodismo correspondeu à cultura popular pela sua teologia 
conversionista (o desejo milenar de começar tudo de novo), pela sua 
afirmação de intervenções providencias, pelo seu entendimento 
religioso numa escala cósmica [...] e pelo seu funcionamento como 
associação religiosa na época das associações. Por outro lado, ele 
enfrentou a cultura popular pela sua oposição à embriaguez, 
indecência, música áspera, venda de esposas, esportes populares e 
corridas376.  

 

É a partir desse ponto de vista que acusa que o conceito de reforma em 

Wesley, e aqui devemos lembrar as palavras da Conferência de 1744 “reformar 

a nação”, tem aspectos culturais muito fortes, primeiro, porque na cultura sempre 

reina um aspecto religioso de significação, segundo, porque a cultura geralmente 

é vista como modificável, mas não plenamente substituível. 

A partir dessa reflexão, Renders também chega à conclusão que Wesley 

apresenta posicionamentos contraditórios: 

[...] concluímos que Wesley, provavelmente como todo “reformista” ou 
“mediador”, dá sinais, às vezes, ambíguos. Ao lado da respeitável luta 
contra a escravidão – que na portuária cidade de Bristol, certamente 
não era aceita por todos, sendo o transporte de escravos um 
importante meio de lucro – temos também orientações de não criticar, 
dos púlpitos metodistas, o rei e seus ministros, porque as razões das 
suas ações seriam raramente conhecidas e, afinal, eles seriam 
profissionais377. 

 
 

Míguez Bonino, ao falar dos “efeitos do metodismo”, parte da citação de 

dois autores que escreveram a respeito: Bernard Semmel e Elie Halévy. De 

Semmel, apresenta o seguinte texto: 

                                                             
374 RENDERS, 2006, p. 198. 
375 RENDERS, 2006, p. 198. 
376 HEMPTON, Davi. Methodism and politics in British society apud RENDERS, 2006, p. 196. 
377 RENDERS, 2010, p. 179. 
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A sociedade moderna necessita a transformação de amplas camadas 
populacionais, de uma passividade inerte que caracteriza seu estado 
na sociedade tradicional para outro em que as personalidades, sejam 
suficientemente fortes e lhes permita emergir de um estado de 
subordinação para outro de relativa independência ... No século XVIII, 
a Inglaterra mostrou-se capaz de realizar essa transformação de forma 
relativamente pacífica ... Eu gostaria de investigar como o caráter 
específico do ‘homem novo’ concebido e em certa medida criado pelo 
arminianismo evangélico de Wesley, poderia ter cooperado – é tudo o 
que podemos dizer com segurança – para estender uma ponte entre 
as ordens tradicional e moderna sem convulsões tumultuosas, ao 
mesmo tempo que proviam ideais que seriam mais uteis à nova 
sociedade378. 

 
 

A seguir, afirma que a origem dessa ideia de Semmel se encontra na 

‘conhecida’ tese do historiador Elie Halévy, segundo a qual: 

A Inglaterra foi poupada da revolução a que as contradições de sua 
política e economia poderiam ter conduzido, pela influência 
estabilizadora da religião evangélica, particularmente o metodismo379. 

 

A tese é evidente e José Míguez diz que ela se justifica quando olhamos 

o desenvolvimento do metodismo em seu conjunto, externa e internamente,  

desde os tempos iniciais até sua consolidação no início do século XIX, 

acompanhando o desenvolvimento da sociedade e do império britânico. Ele diz 

que o “milagre” (coloca a expressão entre aspas) de ter evitado uma revolução 

se deve ao fato de que ao nível simbólico a ideologia (religiosa) e a orientação 

ética do metodismo nascente levaram a uma doutrina e uma disciplina que 

infundiu nos líderes do proletariado e na pequena burguesia uma inclinação para 

a ordem e o gradualismo, contra uma opção violenta. Nesse sentido, concorda 

que o metodismo provavelmente cumpriu um papel significativo nas novas 

relações sociais e políticas que emergiram na Grã-Bretanha com a consolidação 

de um novo modo de produção.   

Franz Hinkelammert, para interpretar o sentido social do metodismo, traz 

à memória a expulsão das populações rurais do campo pelo processo das 

enclosures. Essas populações ao virem para a cidade, sem que elas tivessem 

quaisquer condições de infraestrutura e de emprego, tornaram-se populações 

errantes e vivendo em pobreza e miséria, constituindo-se em um problema para 

                                                             
378 SEMMEL, Bernard. The Methodist Revolution. Apud MÍGUEZ BONINO, 1983, p. 13. 
379 HALÉVY, Elie. The Birth of Methodism in England. Apud MÍGUEZ BONINO. 1983, p. 13-14. 
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a segurança da sociedade. Aqueles, porém, que ingressaram nas indústrias 

nascentes encontraram condições de vida e de trabalho completamente distintas 

e adversas das de seus locais de origem em virtude da disciplina e regularidade 

requerida pelas fábricas. No campo, o ritmo do trabalho era ditado pelas 

condições climáticas e mesmo pelas disposições de ânimo dos camponeses. 

Trabalhava-se muito, mas sempre seguindo o ritmo da natureza e também havia 

ocasiões de encontros com vizinhos e parentes, festas etc. Quando o frio era 

intenso demais ou chovia, trabalhava-se na própria casa, em afazeres variados, 

mas sempre ditados pelas necessidades da vida rural. A fábrica, ao contrário, 

exigia um trabalho constante e extenuante, dia após dia, horas a fio, em 

condições completamente alheias às que as pessoas estavam acostumadas.  

Havia portanto, a necessidade, por um lado, de resolver a questão das 

populações desempregadas e, por outro, de adaptar as pessoas empregadas 

nas indústrias às novas condições de vida. As draconianas Leis dos Pobres, que 

condenavam os desempregados por vadiagem, já não eram mais suficientes. 

Apesar do aparato judicial ser completamente manipulado pelas classes 

dominantes, como nos lembra Renders380, a correção externa, representada 

pelas leis e pelos aparatos do Estado, eram completamente insuficientes para 

fazer frente à situação. Também nas condições das fábricas a imposição de 

normas não davam conta de disciplinar, como necessário, os trabalhadores.  

Nessas condições, argumenta Hinkelammert, o metodismo e também 

outros movimentos religiosos da época, tiveram o papel de criar as condições 

para a internalização das leis e regras, de forma que a coerção já não fosse 

externa, mas que os pobres em geral e os trabalhadores aceitassem por si 

mesmos o que parecia completamente inevitável, ou seja, as novas situações  

de vida a que estavam condicionados.  

Hinkelammert adverte que essa adaptação não era tão somente em 

relação às condições da industrialização, mas à mudança completa dos modos 

de vida que a nova sociedade que estava surgindo requeria. A coerção externa 

já não era suficiente. O metodismo e os movimentos religiosos de então se 
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encarregaram de internalizar as normas e leis, para que a coerção interna 

reprimisse quaisquer sentimentos de desespero e revolta, ajudando a encontrar 

nessas condições extremamente adversas, sentidos novos para a vida381.  

Também Luiz Carlos Soares se refere ao metodismo, comentando sobre 

a reação conservadora da década de 1790, quando houve grande perseguição 

aos adeptos radicais do liberalismo, principalmente aos Unitários, diz que: 

No mesmo momento, as bandeiras das reformas, “dentro da lei e da 
ordem”, passaram às mãos das correntes Evangélicas, revigoradas 
com a expansão do Metodismo de John Wesley. 

 
 

No mesmo parágrafo, fala sobre a pregação dos abolicionistas Thomas 

Clarkson e William Wilberforce:  

[...] contra o tráfico de escravos africanos e os vícios da “aristocracia’ e 
da “plebe’ (alcoolismo, promiscuidade sexual, esportes cruéis etc.) 
antecipando um quadro de moralidade religiosa burguesa, que se 
fortaleceria no decorrer do século XIX. 

 

Embora esses pregadores abolicionista não fossem metodistas, o fato de 

Soares tê-los colocado no mesmo parágrafo pode levar a inferir que ele admitia 

influência recíproca entre eles e o metodismo. Lembremo-nos que também John 

Wesley foi um ativo defensor do abolicionismo. Caso essa inferência esteja 

correta, podemos também deduzir que a moral burguesa foi também influenciada 

em grande medida pelos Evangélicos, em geral, e pelos Metodistas 

particularmente.  

Hugo Assmann382 se diz impressionado com a extensão da obra de 

Wesley e também da quantidade de biografias sobre ele. Das biografias diz ter 

encontrado, principalmente, dois tipos:  

as ‘imoderadamente reverenciais’, ou seja, vida de santos e as que “se 
esmeram em trazer a luz os lados débeis (ou fortes?) do biografado: 
suas tragédias amorosas, sua irracibilidade, seus desacertos nas 
relações pessoais e aquele seu autoritarismo, na fase final de sua vida, 
que lhe trouxe o apodo de “papa João”383. 

                                                             
381 HINKELAMMERT, in DUQUE, p. 27-29. 
382 ASSMANN, Hugo. Basta a “Santidade Social”?: Hipótese de um católico romano sobre a 
fidelidade metodista. In: MÍGUEZ BONINO et al. Luta pela Vida e Evangelização: a tradição 
metodista na teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, Piracicaba: UNIMEP, 1985. 304p. 
p.189-202. 
383 ASSMANN, p. 189-190. 
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Sobre a obra escrita de Wesley, Assmann afirma que:  

[...] não é apenas vastíssima e complexa; ela é bastante confusa e 
contém não poucas contradições; embora seja possível destacar uma 
clara ênfase em determinados temas, não é fácil tirar a limpo, em forma 
sistemática, a estrutura lógica de cada tema[...]384. 

  

 A respeito do “peso social do metodismo na Inglaterra”, ele analisa 

diversos autores e encontra duas posições básicas: a dos que caracterizam o 

metodismo como  “castrador da consciência operária e popular em geral, como 

religião reacionária e regressiva” (Thompson, Stephem os Hammonds e 

Hobsbwan), mas diz que a análise que eles fazem carece de levar em conta 

hipóteses teológicas (o que não me parece justo, pelo menos no caso de 

Thompson, como veremos adiante), já que esses autores consideram o 

pensamento teológico de Wesley “insalvavelmente confuso e intelectualmente 

inadequado”.  Ele considera que levar em conta hipóteses “teológicas” talvez 

ajude a explicar as formas institucionais e o modelo de exercício do poder que o 

metodismo foi assumindo e que levaram inevitavelmente à vinculação 

privilegiada com determinadas classes sociais385. 

No segundo grupo, coloca Halévy, para quem a “religião evangélica, 

particularmente o metodismo” ‘poupou’ – no sentido de crítica – a Inglaterra da 

revolução e Semmel, que em uma perspectiva positiva, diz que o metodismo 

contribuiu para uma revolução: a da modernização capitalista. Elogia o método 

deste autor, que diz bastante weberiano, levando a uma pesquisa detalhada da 

lenta formação da síntese ou do código comportamental da “personalidade 

básica” impulsada pelo metodismo. Mas diz que de nada adianta buscar em 

formulações semânticas explícitas um credo liberal em Wesley. Mais fecundo 

pode ser estudar as mediações doutrinárias, por exemplo, buscar compreender 

por que Wesley foi crescentemente criticando o antinomianismo (uma vertente 

do pietismo de tendência religiosa-anárquica) e se aproximando do arminianismo 

(de Arminius, teólogo que segundo Assmann se opunha à rigidez calvinista – em 
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nossa compreensão Arminius fica, de alguma maneira, a meio termo entre o 

calvinismo e o catolicismo romano386). Para Assmann, esse arminianismo 

“evangélico” adotado por Wesley teria gerado “um código comportamental 

sintetizável, em termos pós-wesleyanos, como: Liberalismo, Ordem e Missão da 

Nação”387.  

Assmann conclui essa parte dizendo que  

a consciência em relação às perspectivas futuras do sistema 
socioeconômico (o capitalismo , na passagem de sua fase mercantil à 
industrial) com o qual se articulou o reavivamento religioso metodista, 
foi provavelmente rudimentar e fragmentária, e isso no próprio Wesley, 
senão não se explicaria o frequente soterramento das opções políticas 
sob a estrutura significativa predominante: a da semântica religiosa. 
[...] em meio aos conflitos da história, não há inocência possível para 
nenhuma expressão religiosa. A neutralidade é um subterfúgio 
ideologicamente alegável, mas sempre desmentido pelos fatos388. 
 

 

Contudo, mais adiante vai dizer: “julgo impossível constituir um perfil 

convincente de um ‘Wesley dos pobres’, assim como me parece execrável o 

acento num ‘Wesley dos ricos’”. 

Teologicamente, a principal crítica de Assmann é quanto à Cristologia em 

seu acento de “expiação substitutiva”, o que leva a uma visão da fé subjetivista, 

intimista e pietista389.  

Após esse percurso, Assmann chega à tese principal, com a qual conclui 

seu escrito: o pragmatismo de Wesley como administrador da institucionalização 

que seu movimento foi assumindo, campo “onde as ideias tomam corpo no 

exercício do poder”, levou-o a uma excessiva ingenuidade, refletida nas alianças 

que estabelecia com “quem podia ajudar...”. Isso fez dele “omisso em aproveitar 

as ocasiões para refletir sobre as articulações sociais coerentes de uma 

santidade social” que proclamava.  

Como teólogo da Libertação, Assmann advoga a necessidade de se levar 

em conta as mediações históricas com as quais a experiência da fé é obrigada 

                                                             
386 Sobre esse assunto, ver: SALVADOR, José Gonçalves. Arminianismo e Metodismo: Subsídio 
para o estudo da História das Doutrinas Cristãs. São Paulo: Junta Geral de Educação Cristã da 
Igreja Metodista no Brasil, 1960. 110p. 
387 ASSMANN, p. 196. 
388 ASSMANN, p. 197. 
389 ASSMANN, p. 198-199. 
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a articular-se, como parte imprescindível da reflexão sobre o compromisso 

cristão com causas determinadas. Não obstante, reconhece que hoje temos 

consciência dos conflitos sociais, no nível micro e macro, que Wesley não tinha 

nem seria justo cobrar-lhe. Apesar disso, diz que “O administrador não chegou 

a devorar o ardoroso pregador, mas parece ter impedido que o fogoso pregador 

tomasse consciência da teologia implicada em suas atitudes práticas” 390. 

Por último, vamos apresentar a posição de dois autores de orientação 

marxista e suas considerações sobre o sentido social do metodismo. São eles: 

Edward P. Thompson e Eric Hobsbawm.  

Iniciando por Edward Thompson, verificamos que esse autor se refere ao 

metodismo e aos metodistas em vários capítulos de sua grande obra em três 

volumes391. Mereceria uma extensa análise, o que não é propósito deste 

trabalho. O que aqui queremos ressaltar é que Thompson, a partir de seu ponto 

de vista da história social, desfere uma contundente crítica ao movimento 

metodista. Ele se refere à capitulação dos pobres diante da nova situação que 

enfrentaram e diante das autoridades, relacionando-a ao metodismo, e afirma 

Esta capitulação já estava implícita na origem do Metodismo, no 
Toryismo do seu fundador e em sua atitude ambígua diante da Igreja 
Oficial. Desde o princípio, os wesleyanos posicionaram-se de forma 
ambivalente entre a Dissidência e a religião oficial, esforçando-se ao 
máximo para recolher a pior parte dos dois mundos e fazendo apologia 
de uma autoridade à qual só inspiravam uma imagem ridícula ou 
condescendente, e nunca confiante392. 

 

Para Thompson, Wesley, por um lado rejeitou a  doutrina presbiteriana da 

predestinação, segundo a qual é necessário, pela vida rigorosamente correta e 

próspera, provar a ‘eleição’ divina e, por outro, também rejeitou a doutrina 

anglicana da salvação pelas obras. Ao invés dessas, adotou a doutrina da graça 

universal (por inspiração em Lutero). Disto resultou um igualitarismo espiritual, 

admitindo tanto a ricos como a pobres à salvação, mas também um igualitarismo 

diante do pecado. A salvação, porém, poderia ser “perdida” como demonstrava 

a experiência, visto que muitas pessoas “salvas” nas campanhas 

“renovacionistas” voltavam aos antigos hábitos depois de algum tempo. Como 
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então, manter-se e demonstrar perante os outros, que se mantinha salvo? Por 

meio de uma disciplina férrea, com a permanente confissão e expiação dos 

pecados. Desta forma, diz Thompson, o calvinismo expulso pela porta, voltava 

pela janela, no sentido da necessária demonstração permanente que era salvo. 

Havia ainda uma consequência derivada: uma vez a pessoa admitida na 

irmandade metodista, a possibilidade da apostasia se tornava para ela um 

permanente tormento, pois poderia ser expulsa do único grupo comunitário a que 

tinha acesso na selva do mundo industrial e, além disso, era perseguida pelo 

terror da condenação eterna.  

Assim, conservar a graça, requeria três meios óbvios: 1º - o serviço à 

Igreja; 2º - o cultivo da própria alma através de exercícios religiosos, cânticos e 

o “esforço em reproduzir as perturbações emocionais da conversão, a convicção 

do pecado, a penitência e o recebimento da graça”; 3º - uma disciplina metódica 

em todos os aspectos da vida, principalmente no trabalho, realizado sem outra 

finalidade que não um ‘puro ato de virtude’, para não parecer com a tentativa de 

ganhar a salvação pelas obras. 

Essa foi, segundo esse autor, a forma como a disciplina, a resignação e o 

submetimento a qualquer autoridade foi infundida nos trabalhadores, resultando 

na necessária coerção interna para conviver com as penúrias da vida e do 

trabalho.  

Na organização do metodismo, nas suas origens, encontramos elementos 

que podem conduzir à conclusão a que chegou Thompson. O metodismo 

organizou-se em sociedade, classes e bands. Como já vimos393, as sociedades 

formaram a institucionalização inicial dos grupos de seguidores devido à 

obstinação de Wesley de manter-se fiel à Igreja oficial. Seus seguidores, porém, 

não podiam participar da vida comunitária das “igrejas locais” anglicanas. Diante 

disso, Wesley adotou uma prática de sua época, de formar sociedades. Eram 

constituídas pelas pessoas convertidas e, por assim dizer, eram o “rosto” público 

do metodismo e eram abertas a todos e todas que delas quisessem participar. 

As classes eram uma subdivisão dentro das sociedades, formada por doze 

pessoas sob a condução de um líder, com a finalidade de auxílio mútuo no cultivo 
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espiritual e na manutenção financeira do movimento. Porém é nos bands que 

vemos a diligência das pessoas na busca por manterem-se fiéis. Sobre esses 

grupos, Reily assim se manifesta: 

Os bands ou círculos [...] um grupo mais íntimo que a classe – apenas 
uns seis membros mais o guia – aberto aos que podiam testemunhar 
uma experiência pessoal de fé, só recebiam efetivamente como 
membros quem estivesse disposto à franqueza total. O membro devia 
praticar a franqueza total tanto dizendo tudo que observava nos outros 
e ouvindo tudo que diziam a ele ou ela. Essa franqueza visava a ajudar 
a outro a perceber seus preconceitos, desamor, ciúmes, em fim suas 
imperfeições. Pois a perfeição cristã, o dom perfeito do amor para com 
Deus e para com o próximo, só é recebido após o reconhecimento e a 
renúncia dos vestígios do pecado naquele(a) que Deus já justificou. 
Então, o band pretendia conduzir o membro na sua caminhada de 
crescimento na graça (santificação) até a plenitude e maturidade 
cristãs, ou seja a perfeição cristã394. 

 

Podemos deduzir que uma tal disposição de mútua exposição pública da 

vida dos participantes, na busca da fidelidade à compreensão do que fosse a 

vida cristã, requeria, de fato, uma rígida disposição e disciplina. Isso, entre outras 

coisas, levou Thompson dizer que “Esse é o paradoxo de uma ‘religião do 

coração’ (como queria Wesley – observação nossa) que se distinguiu pela 

inibição de toda a espontaneidade”395. Desta forma, os metodistas “moldaram” 

grande parte das massas trabalhadoras, tornando-as aptas a serem oprimidas e 

exploradas pela nova sociedade industrial nascente396.  

Uma religião desse tipo era tudo o que os patrões queriam. Ela 

‘domesticava’ os trabalhadores, fazendo-os seus próprios feitores397. Nisso, 

repousa seu êxito em servir “simultaneamente como religião da burguesia 

industrial (apesar de compartilhar esse terreno com outras seitas heterodoxas) 

e de amplos setores do proletariado”398.  

Isso levou Thompson a perguntar: “Como foi que o Metodismo conseguiu 

desempenhar com tamanho êxito o duplo papel de religião dos exploradores e 

explorados?399” Ele responde: por três possíveis razões: 1ª – a doutrinação direta 

– e aqui alude ao papel não só da pregação e das mensagens vazadas nos hinos 

                                                             
394 REILY, 1991. p. 44-45. 
395 THOMPSON, Vol. 2. p. 248. 
396 THOMPSON, Vol. 2. Especialmente as páginas 239-244. 
397 THOMPSON, Vol. 2. p. 234.   
398 THOMPSON, Vol. 2. p. 232.  
399 THOMPSON, Vol. 2. p. 255. 
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etc. – elementos mais internos da vida ‘religiosa’–, como das escolas e das 

escolas dominicais metodistas, infundindo terror na vida das crianças e a ânsia 

pela busca da salvação; 2ª – o sentido comunitário do metodismo – em um 

mundo em mudanças, nas quais as pessoas são completamente desarraigadas 

de seus locais de origem e de referenciais de vida um grupo comunitário é como 

que uma “tábua de salvação” de vivência e apoio mútuos. Sobre esse ponto, 

Thompson faz vária referências: 

Enquanto dogma, o Metodismo atuava como uma teologia do trabalho 
desumano. Na prática, esse dogma foi atenuado e humanizado em 
graus diversos, ou modificado segundo as necessidades, valores e 
padrões de relacionamento social de cada comunidade. [...] O quadro 
da fraternidade metodista comumente apresentado é muito eufórico, a 
ponto de renegar a segundo plano as outras características da igreja. 
Contudo, permanece relevante o fato do Metodismo, por manter 
abertas as portas de suas capelas, oferecer de fato aos desamparados 
e desarraigados pela Revolução Industrial uma espécie de 
comunidade que substituísse os antigos padrões comunitários 
suplantados400.  
 
 

Mais adiante, Thompson afirma: 

Havia inclusive um certo grau de mobilidade social, ainda que poucos 
dentre os clérigos viessem dos lares proletário. Após ingressarem 
nesta igreja, homens e mulheres passavam a se considerar parte de 
um mundo que, de outra forma, lhes seria hostil. Obtinham 
reconhecimento, talvez por sua sobriedade, castidade ou piedade. 
Havia também outras consequências positivas, como por exemplo sua 
contribuição para a estabilidade da família e do lar [...]401. 

  

E concede: 

Ao analisar a ideologia do Metodismo, apresentamos um quadro 
intelectualizado. Entretanto, na vida social concreta, o senso comum, 
a compaixão e a obstinada vitalidade das tradições comunitárias 
contribuíram para suavizar seus contornos mais repulsivos402.  

 

Para entendermos o terceiro elemento que possibilitou a ampla 

disseminação do metodismo não só dentre a classe burguesa, mas 

principalmente pelo proletariado nascente, temos que fazer uma pequena 

referência histórica.  

                                                             
400 THOMPSON, Vol. 2. p. 261.   
401 THOMPSON, Vol. 2. p. 262.  
402 THOMPSON, Vol. 2. p. 262.  
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Thompson tem como objetivo de sua obra, como bem diz o título da 

mesma, analisar o processo objetivo e subjetivo da “formação da classe operária 

inglesa”. É preciso, porém, ter em conta que ele considera que o momento da 

formação dessa classe deu-se concomitantemente com os anos apontados 

neste trabalho como os anos da Revolução Industrial, como não poderia deixar 

de ser. Portanto, centra sua análise nos anos 1780 a 1832. Isso significa que sua 

análise do metodismo é em grande parte, posterior ao trabalho de Wesley. Logo 

após a morte do seu líder (1791), o movimento se desmembrou em vários 

grupos. Entretanto, a teologia de Wesley mantinha-se como a base desses 

grupos, enfatizando cada um deles aspectos distintos dessa compreensão e 

vivência da fé. Podemos aqui lembrar as próprias palavras de Wesley, no final 

de sua vida, falando sobre o enriquecimento de muitos metodistas, que suscitava 

“orgulho, ódio, desejo da carne, cobiça” dizia ele: “Assim, embora a forma da 

religião permaneça, seu espírito está se desvanecendo rapidamente”403. 

A crítica mais contundente de Thompson, sem deixar de considerar todos 

os demais ramos, incide sobre o grupo que ele chama de “wesleyanismo 

ortodoxo”. Esse grupo teve como principal lider Jabez Bunting, que se manteve 

como figura dominante desde aproximadamente 1803 até a metade do século 

XIX. Bunting teria sido muito mais radical na rigidez da disciplina, em todos os 

aspectos do que Wesley. Comparando os dois, diz Thompson: 

Wesley foi, ao menos, um lutador inflamado que nunca poupou a si próprio e 
que não hesitou em se deixar apedrejar na cruz do mercado. Bunting, com 
sua “maneira de falar matemática e contundente”, representava um 
personagem menos admirável404. 

 

O período analisado por Thompson é, portanto, o que corresponde ao da 

Revolução Francesa. Na Inglaterra, houve forte repercussão do que ocorria na 

França, inclusive com um movimento jacobino muito expressivo. As esperanças 

suscitadas nas classes inferiores eram muito grandes e um milenarismo 

revolucionário se ergueu com muita força, proporcionando movimentos de 

massas em muitos lugares. Wesley e, posteriormente, Bunting se colocaram 

contra esses movimentos por, segundo Bunting citado por Thompson, “incitar o 

                                                             
403 THOMPSON, Vol. 2. p. 232. 
404 THOMPSON, Vol. 2. p. 262. 
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desprezo pelo governo e fomentar o descontentamento, a insubordinação, a 

anarquia universais”405. Nos momentos de euforia revolucionária, a população 

era agitada pelas esperanças, porém, a cada derrota a desesperança e o 

desespero tomavam conta das massas. Thompson observa que é nesses 

momentos de desesperanças que cresce exponencialmente o metodismo. E é 

isso que consegue tornar o metodismo, uma “ideologia do trabalho desumano”, 

um consolo para os trabalhadores, através de seus cultos que frequentemente 

representavam um extravasar de histeria coletiva.  O próprio Wesley, embora 

condenando esses excessos, presenciou momentos como esses. Thompson cita 

uma passagem de seu Journal, de março de 1788, onde diz: 

um ruído estremecedor ... percorreu como um relâmpago toda 
congregação. O terror e a confusão eram inenarráveis. Poderíamos 
imaginar a cena como a de uma cidade fustigada por uma tempestade. 
As pessoas investiam umas contra as outras com extrema violência, 
destruindo os bancos. Nove décimos da congregação pareciam 
tomados pelo mesmo pânico406.  
 

 

Thompson diz que em Chapel-em-le-Frith essa histeria já se tornara 

habitual. E cita novamente Wesley, em um texto de 1786: 

Alguns, ou talvez muitos, gritam em uníssono o mais alto que podem. 
Outros pronunciam impropérios e expressões indecentes em suas 
orações. Vários caem ao chão, como mortos, e permanecem inertes, 
com cadáveres; mas repentinamente, se erguem e começam a gritar 
“gloria, glória”407. 

 

A condenação de Wesley era devido a que “tais excessos conduziam  ao 

menosprezo do trabalho real e concreto”. Entretanto, diz Thompson, “Apesar 

disso, durante a Revolução Industrial, algumas formas mais amortecidas de 

histeria eram intrínsecas à revitalização metodista”408.  

O terceiro elemento que possibilitou a ampla disseminação do metodismo 

em meio à população pobre e ao proletariado nascente é, portanto, como diz o 

próprio Thompson, “a busca de algum ‘consolo’”, que se efetivava por meio de 

“aspectos histéricos” dos cultos metodistas e funcionava como “ópio das 

                                                             
405 THOMPSON, Vol. 2. p. 229. 
406 THOMPSON, Vol. 2. p. 263. 
407 THOMPSON, Vol. 2. p. 263.  
408 THOMPSON, Vol. 2. p. 263. 
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massas” (expressão Charles Kingsley)409. É possível que esse extravasamento 

histérico nos domingos ou nos cultos à noite durante a semana fosse a 

contrapartida para suportar a disciplina férrea e persistente, tanto na vida diária 

como nas fábricas. 

Esses elementos todos levam Thopson a dizer: 

O Metodismo talvez tenha inibido a revolução, mas podemos afirmar 
com certeza que sua rápida expansão durante as guerras foi um 
componente do processo psíquico da contra-revolução410. 

 

Fazendo uma análise mais abrangente, por não se ater, especificamente, 

à Inglaterra embora, como veremos, em muitos momentos se restrinja a essa 

realidade, Eric Hobsbawm expressa uma compreensão em parte diferente da de 

Thompson. 

Caracteriza o período de 1789 a 1848 como um momento de confronto 

entre uma “ideologia secular” e uma “ideologia religiosa”. Diz que:  

se a quantidade deve ainda fazer-nos dar uma posição de destaque à 
ideologia religiosa [...] a qualidade dá esta posição de destaque à 
ideologia leiga ou secular411. 

 

A qualidade refere-se aos avanços científicos-filosóficos da economia 

inglesa, do humanismo francês e da filosofia alemã, que alavancam o liberalismo 

e posteriormente oferecem o fundamento para a crítica de Marx ao novo modo 

de produção412. Parte da secularização também se deve à situação de extrema 

penúria e desespero das massas populares, que se entregam aos vícios, à 

violência, à imoralidade, como formas de fuga de suas condições de vida.  

Por isso, “a tendência geral do período desde 1789 até 1948, foi [...] de 

uma enfática secularização”413. Prova da crescente secularização, se 

                                                             
409 THOMPSON, Vol. 2. p. 262. 
410 THOMPSON, Vol. 2. p. 264. 
411 HOBSBAWM, 1981. p. 255. 
412 HOBSBAWN desenvolve esses temas no capítulo XVIII de sua obra A Era das Revoluções. 
p. 255 a 274. 
413 HOBSBAWN, 1981. p. 244. 
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sobrepondo à ideologia religiosa, foi que as “com as revoluções americana e 

francesa as principais transformações políticas e sociais foram secularizadas”414. 

Entretanto, quantitativamente, a ideologia religiosa prevalece. Também 

ela tem fundamento nas degradantes condições de vida das populações pobres. 

Como demonstração disso, discorre sobre as situações extremamente 

precárias vividas pelas classes populares e pelo proletariado industrial no 

período: “empobrecidos, explorados, jogados em cortiços onde se misturavam o 

frio e a imundície [...]; mergulhados na total desmoralização”; vítimas do 

alcoolismo (“a peste da embriaguez”); da total falta de serviços sanitários; das 

epidemias, como a cólera, o tifo e a febre “recurrente”; do infanticídio, da 

prostituição, do suicídio, da criminalidade e da violência “despropositada”. Para 

ele essas são formas de “escapar do destino de ser um trabalhador pobre ou, na 

melhor das hipóteses, de aceitar ou esquecer a pobreza e a humilhação”  415. 

Todos esses fatores favorecem a persistência da ideologia religiosa:  

A difusão de seitas e cultos de caráter místico e apocalíptico durante 
este período indica uma incapacidade [...] em lidar com os terremotos 
da sociedade que destroçavam vidas humanas416. 

 

Como alternativa para a fuga ou a derrota, ele aponta, ainda, as rebeliões 

e as incipientes formas organizativas do movimento operário417.  

Interessa-nos aqui, porém, a persistência da ideologia religiosa baseada 

no que ele chama de seitas.  

Diz Hobsbawm que como já havia a ‘tradição sectarista’, baseada na 

comunicação individual entre o homem e Deus e na austeridade moral “a seita 

podia facilmente se transformar em uma assembleia igualitária e democrática de 

fieis sem hierarquia religiosa ou social, e assim atraía o homem comum”. Como 

também “a persistente tradição do milenarismo se prestava a uma expressão 

primitiva de rebeldia social” 418.  

                                                             
414 HOBSBAWN, 1981. p. 242. 
415 HOBSBAWN, 1981, cap. XI, p.223-225. 
416 HOBSBAWN, 1981. p. 225. 
417 HOBSBAWN, 1981. p. 226-237. 
418 HOBSBAWN, 1981. p. 249. 
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E continua: 

Finalmente, sua associação com a emocionante e subjugadora 
“conversão” pessoal abriu caminho para uma “restauração” religiosa 
massiva de intensidade histórica, na qual os homens e as mulheres 
poderia encontrar um bem-vindo relaxamento das tensões de uma 
sociedade que não proporcionava outras saídas equivalentes para as 

emoções da massa, e destruía as que existiam no passado419. 

Assim:  

O salvacionismo pessoal de John Wesley (1703-1791) e de seus 
metodistas intensamente irracionalistas e emotivos deu ímpeto para o 
renascimento e a expansão da dissidência protestante, pelo menos na 
Grã-Bretanha. Por esta razão, as novas seitas e tendências foram 
inicialmente apolíticas ou, até mesmo (como no caso das seitas 
wesleyanas metodistas) fortemente conservadoras, pois se afastavam 
do maléfico mundo exterior em busca da salvação pessoal ou da 
existência de grupos autocontidos, que constantemente significava que 
rejeitavam a possibilidade de qualquer alteração coletiva de suas 
condições seculares. Suas energias “políticas”, em geral, eram 
dirigidas para as campanhas morais e religiosas, como as que 
multiplicaram as missões estrangeiras, o antiescravagismo e as 

agitações em prol da moderação dos costumes.420 

 

Enquanto isso, as seitas mais radicais e ativas politicamente no período 

da revolução francesa e americana evoluíam em direção a um deísmo 

intelectualista influenciadas pelo racionalismo do século XVIII. Eram os 

presbiterianos, os congregacionais, os unitaristas e os quakers.  

O novo tipo metodista de seita era anti-revolucionário, e a imunidade 
da Grã-Bretanha à revolução [...] tem sido mesmo atribuída – 

erroneamente – a sua crescente influência421. 

 

Para este aspecto de sua obra, que aqui nos interessa, Hobsbawm 

conclui: 

Em termos puramente religiosos, portanto, nosso período foi de uma 
crescente secularização e indiferença religiosa [...] combatida pelo 
despertar da religião em suas formas mais intransigentes, irracionais e 

emocionalmente compulsivas422.  

 

                                                             
419 HOBSBAWN, 1981. p. 249. 
420 HOBSBAWN, 1981. p. 249. 
421 HOBSBAWN, 1981. p. 249. 
422 HOBSBAWN, 1981. p. 251. 
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E esse “retorno à religião militante, literal e ultrapassada” era para as 

massas 

[...] principalmente um método de luta contra a sociedade cada vez 
mais fria, desumana e tirânica do liberalismo da classe média: segundo 
Marx (mas ele não foi o único a usar tais palavras), era “o coração de 
um mundo sem coração, como é o espírito de um mundo sem espírito 
... o ópio do povo”. Mais do que isto: era uma tentativa de criar 
instituições políticas, sociais e educativas em um ambiente que não 
proporcionava nenhuma delas, e um meio de dar às pessoas pouco 
desenvolvidas politicamente uma expressão primitiva de seus 
descontentamentos e aspirações. Seu literalismo, emocionalismo e 
superstição contra toda uma sociedade em que dominava o cálculo 
racional, como contra as classes superiores que deformavam a religião 

em sua própria imagem423. 

 

 Deste ponto de vista, os esforços dos metodistas em favor da educação 

das classes populares ganham outro significado. Não se trata apenas da 

domesticação dos pobres para adaptá-los às realidades cruentas que 

enfrentavam, conforme compreende Thompson, mas formas de resistência e 

auto-organização, ainda que equivocadas, na luta por existir e dar significado à 

suas vidas em meio aos “terremotos da sociedade que destroçavam vidas 

humanas”. 

Da mesma forma, talvez por isso, falando sobre a auto-organização do 

movimento trabalhista como forma de resistência e combate contra as condições 

desumanas em que viviam e contra o liberalismo da classe média e aludindo às 

novas organizações que se diferenciavam dos movimentos dos trabalhadores 

‘de espécie mais antiga’, Hobsbawm diz que 

Este processo também se refletiu no “sindicato”, frequentemente 
baseado na primitiva comunidade metodista local, nas minas de 

Northumberland e de Durham424. 

 

Neste ponto, ainda que seguramente limitado, a opinião de Thompson 

conflui com a de Hobsbawm, quando diz que a disciplina e a perseverança de 

muitos metodistas, ainda fazendo parte de suas comunidades ou não 

(Thompson aponta a “inconstância da conversão metodista”) os levaram a se 
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tornar líderes de sindicatos e clubes425. Ainda sobre esse ponto, da relação do 

movimento metodista com as origens do sindicalismo inglês, Míguez Bonino diz:  

A propósito, tem sido destacada muitas vezes a importância da presença 
de líderes de classe e pregadores leigos metodistas na liderança sindical 

inglesa426. 
 

Concluindo este capítulo diríamos que a análise das visões de todos os 

autores citados nos conduz, forçosamente, a acompanhar as palavras de Míguez 

Bonino: “devemos partir de um reconhecimento da ambiguidade [...] do 

movimento metodista original” [...]427. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
425 Ver, por exemplo THOMPSON, Vol. 2. p. 262. 
426 MÍGUEZ BONINO. p. 14. 
427 MÍGUEZ BONINO. p. 15.  
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CAPÍTULO III 

 

 

EDUCAÇÃO NO BRASIL: DIREITO À EDUCAÇÃO E A 

LUTA DAS CLASSES POPULARES 

 

 Este capítulo destina-se a estudar a educação no Brasil, da perspectiva 

da luta das classes populares com a finalidade de garantir esse direito. Após 

uma breve reflexão, enfocando o contexto histórico brasileiro de uma maneira 

geral, relacionado à questão da educação, voltamo-nos especialmente para a 

realidade do Estado e da Cidade de São Paulo, principalmente, no período 

histórico da primeira metade do século XX, por considerarmos este o cenário do 

principal embrião dessa luta, cujos resultados, em alguma medida, refletiram- se 

em toda a realidade nacional. As transformações ocorridas neste período, que 

consideramos um momento de transição da sociedade brasileira de uma base 

econômica agroexportadora para uma sociedade industrializada, sem, contudo, 

romper com o modelo e a fundamentação ideológica da base econômica 

anterior, são o pano de fundo sobre o qual se desenrolará essa luta das classes 

populares pela educação. As implicações mútuas desses processos e suas 

consequências, serão o alvo desta parte de nosso trabalho. 

 Essa é para nós uma reflexão importante, pois, nela, encontramos 

elementos para relacionar a questão da educação com os momentos iniciais da 

implantação da indústria, tanto na passagem do mundo feudal ao mundo 

moderno capitalista, na Inglaterra do século XVIII, quanto no processo de 

industrialização no Brasil, na primeira metade do século XX.  
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3.1  Primeira aproximação: o contexto brasileiro e a educação 

A pesquisa sobre o desenvolvimento da educação no Brasil, 

enfaticamente sobre a demanda por oportunidades educacionais por parte das 

classes populares, revela o complexo quadro do desenvolvimento de um 

capitalismo sui generis que, até hoje, convive com uma de suas contradições 

básicas: o desenvolvimento do capitalismo, como confirmam as experiências dos 

países chamados desenvolvidos, ou seja, aqueles nos quais se iniciou o 

desenvolvimento industrial moderno, requer, necessariamente, a reforma 

agrária, devido a necessidade de, pelo menos, constituir uma massa 

populacional com poder aquisitivo para adquirir os produtos industriais, 

representando mercado para a produção da indústria, excetuando-se as nações 

imperialistas que, pelas guerras de conquista ou por outros meios, “criam” 

mercados externamente a seus territórios. Por outro lado, esse desenvolvimento 

também requer mão de obra melhor qualificada. O que revela a importância da 

educação no contexto da sociedade capitalista.  

No Brasil, ao não termos tido condições de fazer uma reforma agrária, 

convivemos, ainda hoje, com uma tentativa de hibridização representada pelo 

impulso para a industrialização, convivendo com o latifúndio. Está aí, a nosso 

ver, a raiz das imensas desigualdades sociais, bem como da fantástica 

concentração de renda de nosso país.  

Culturalmente, isso significa que ainda não vencemos os valores 

impregnados, herdados desde os tempos do Brasil colônia, de uma elite rural428, 

agroexportadora que, ao sentir-se dona das terras e das riquezas, sente-se 

também dona das pessoas, transformadas em objetos à sua disposição, como o 

sistema escravagista, persistente por, pelo menos, três dos cinco séculos desde 

o chamado “descobrimento”, tão bem revela. Tudo indica que, na compreensão 

dessa elite, o Brasil não é um projeto de nação, mas um território de sua 

propriedade, destinado ao usufruto, por si e por seus agregados. Torna-se 

incabível, desta perspectiva, a divisão público-privado. O público não existe ou 

se existe é apenas para favorecer o usufruto privado do mesmo (não é outra a 

                                                             
428 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930-1973). 26ª edição. 
Petrópolis: Vozes, 2001. p. 62. 
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origem do processo da chamada corrupção, visceral em nossa sociedade, e que 

atualmente se revela tão impregnada e abrangente em todas as camadas 

dominantes na sociedade, seja dos setores políticos ou econômicos).  

Décio de Saes, ao comentar a Primeira Constituição do Império (1834), 

retrata bem essa realidade. A Constituição, no artigo 6° § 32., proclama: “A 

instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”. Entretanto, esclarece Décio, 

a não anulação, no direito privado vigente, da distinção entre pessoa (homem 

livre) e coisa (escravo), na prática anulava o § 1. do mesmo artigo, que dizia que 

todos os indivíduos nascidos no território brasileiro eram cidadãos. Buscando 

interpretar essa contradição entre um preceito liberal-burguês e uma estrutura 

econômica escravagista, Décio aponta que ela se deve à necessidade da busca 

de legitimação externa por parte do Brasil, principalmente diante da Inglaterra, 

que pressionava para que a nação recentemente “independizada” desse uma 

aparência civilizada e liberal à dominação de classe escravista. Na continuação 

de sua explicação, diz Décio 

Essa impressão reforça-se quando examinamos, ainda que sumariamente, o 
aparelho de Estado que emerge do processo de conquista da independência 
nacional. Esse aparelho, de características claramente pré-burguesa, não 
formalizava a separação entre recursos materiais/financeiros estatais e os 

recursos materiais/financeiros privados dos funcionários públicos.429 

 

A busca de legitimidade junto à Inglaterra, maior potência mundial na 

época, revela outra característica da elite nacional que nos acompanha desde o 

nascedouro do Brasil como nação: a associação dessa elite com o capital 

internacional, que, como referido, nasce, enquanto nação brasileira, 

concomitantemente, com o início do império e se confirma, período após período 

na nossa história, não sendo ainda hoje, de difícil confirmação. Numa leitura 

simples deste fenômeno, poderíamos dizer que para a nossa elite nunca houve 

o interesse de desenvolver um capital nacional, mas sempre associado ao capital 

externo e na medida em que esse mecanismo correspondesse aos seus 

interesses de apenas usufruto dos recursos advindos do Brasil, de diversas 

formas. Nesse modelo, mais uma vez, não há interesse em investir no 

crescimento das pessoas, qualificando-as para que tenham uma vida mais 

                                                             
429 Ver: SAES, Décio Azevedo Marques de. Cidadania e Classes Sociais: teoria e história. São 
Bernardo do Campo : Universidade Metodista de São Paulo, 2016. p 183. 
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digna, seja em sentido dos bens materiais necessários à sobrevivência, seja no 

de desenvolvimento cultural, entendido aqui com a aquisição da cultura dita 

“civilizada”, menos ainda da valorização de aspectos da cultura dos povos 

originários e também de imigrantes, que possam representar valores de 

convivência democrática e solidária.   

Não obstante, tivemos, desde o final do século XIX, um persistente 

esforço de industrialização que também implica na modernização da sociedade 

brasileira. Esse empenho forçou a necessidade da formação de uma classe 

média, capacitada não só para gerir a indústria, como o próprio país. Ainda 

assim, a dependência dos grandes capitais advindos do latifúndio e da agro-

exportação, tornava essa classe subordinada aos seus interesses. Até pelo 

menos o final da República Velha, o poder do capital rural e dos seus detentores, 

que os transformava nos chefes políticos de cada região, determinava os rumos 

do país. Esse era o motivo pelo qual a indústria experimentou um 

desenvolvimento pouco expressivo até esse período. Foi somente a partir da 

chamada Revolução de 30, ocorrida no contexto da primeira grande crise do 

capitalismo internacional, em 1929, que foram criadas as condições para um 

desenvolvimento significativo da industrialização. Getúlio Vargas, conhecido 

popularmente como “pai dos pobres e mãe dos ricos”, no desenvolvimento de 

um modelo conhecido como populismo430, patrocinou, não sem fortes 

resistências, uma aliança de classes que possibilitou o investimento do capital 

advindo do latifúndio e das grandes lavouras nas obras de infraestrutura 

indispensáveis à industrialização431. Para esse projeto, a necessidade de um 

operariado urbano com condições mínimas de sobrevivência e reprodução levou 

à criação das leis trabalhistas, contraditórias, assim como o modelo político, mas 

que possibilitaram um avanço nas condições de vida das massas, pelo menos 

nos centros urbanos mais desenvolvidos.  

É necessário ressaltar que esse pano de fundo, constituído pela 

contradição latifúndio e economia agroexportadora, por um lado, e 

industrialização, por outro, é fundamental para se compreender o desdobrar da 

                                                             
430 WEFFORT, Francisco.  Apud ELADDHH. p. 181 e 185, nota 28. 
431 Ver: ROMANELLI, p. 48. 
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história da educação no Brasil. É também sob essa perspectiva que se pode 

compreender o que, neste trabalho, chamamos de luta pelo direito à educação. 

Outros autores denominam esse processo de democratização do ensino432, que, 

ao nosso ver, guarda relação com a denominação que usamos e mesmo esses 

autores admitem, mas deixam de dar a ênfase necessária ao fato de que essa 

democratização só ocorreu e ainda hoje busca ocorrer*, pela força da 

mobilização das camadas empobrecidas da população que, de outro modo, 

deixariam de ter acesso a esse bem fundamental da humanidade – de 

humanização e de cidadania.  

 A educação no Brasil, afora o período colonial, com a fase jesuítica, 

ancorada na contrarreforma e cuja influência também se estende ao longo dos 

séculos, quiçá, até hoje, com sua ênfase nas humanidade e desprezo pelas 

matérias científicas e práticas (veja-se a ojeriza à matemática, ainda hoje, por 

grande parte dos estudantes e até mesmo, professores), inicia ainda no Império, 

com uma estrutura que Fernando de Azevedo chamou de “dualidade de 

sistemas”433 e Anísio Teixeira denominou “padrão dualista”434 da educação 

brasileira. Essa dualidade, ou padrão dualista, refere-se à divisão vigente, neste 

período, entre o ensino fundamental e o ensino secundário e superior, como 

duas estruturas independentes e praticamente estanques. Nessa divisão, o 

ensino secundário e superior estava reservado, mas não privativamente, ao 

governo Central, e o ensino fundamental, aos Estados.  

Heládio Antunha, em texto citado por Marília Pontes Sposito, expõe com 

clareza essa organização escolar: 

Reafirmou-se, assim, aquilo que Fernando de Azevedo denominou de 
dualidade de sistemas, originária dos tempos imperiais, pela qual a 
educação brasileira se repartia efetivamente em estruturas 
independentes e com reduzidos pontos de contato e de relacionamento 
efetivo: a federal, preocupada basicamente com a formação das elites 

                                                             
432 É essa a designação que encontramos, por exemplo, em História Geral da Civilização 
Brasileira – O Brasil Republicano, v. 11: Economia e Cultura. PIERUCCI, Antônio Flávio de 
Oliveira [et. all.]. Introdução geral de Sergio Buarque de Holanda. 4ª. Ed. Rio de Janeiro : Bertrand 
Brasil, 2007. 798 p. p. 468.  Especialmente Capítulo VIII - Educação e Sociedade no Brasil após 
1930, p. 468-513. Doravante esta obra será citada como HGCB. 
* A principal luta das populações empobrecidas na cidade de São Paulo, atualmente, é por vagas 
nas creches, incorporadas ao sistema oficial da educação. Calcula-se que há um déficit de mais 
de 100.000 vagas em creches na Capital.  
433 HGCB. p. 477 
434 HGCB. p. 482. 
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e constituída por estabelecimentos de ensino superior [...] e 
secundários; e as estaduais (diversas, separadas por sua vez uma das 
outras), com possibilidades legais de instituir escolas de todos os graus 
e tipos, mas, na realidade, por força dos limitados recursos econômicos 
estaduais, especializando-se na manutenção da educação das 
camadas populares435. 

 

Tratava-se, portanto, de um ensino criado e organizado para atender às 

necessidades de minorias privilegiadas436. 

Nessa “dualidade de sistemas” o “ensino primário fundamental comum”437 

constituía-se de escolas isoladas, denominadas cadeiras de primeiras letras, 

composta de uma turma apenas, com 20 alunos, número legal para a existência 

de uma escola438. Essas escolas eram, via de regra, particulares, o que restringia 

o acesso apenas às pessoas das classes detentoras de poder econômico.    

Certamente, esta é a causa para o fato de que “em 1886, (...) o porcentual da 

população escolarizada no Brasil era de apenas 1,8%”439. 

 

3.2  São Paulo – Estado e cidade 

 A partir deste ponto, tendo traçado um amplo pano de fundo em relação 

à história da educação no Brasil, de modo geral, válido para todo o território 

nacional, vamos enfocar nossa análise, especificamente, no Estado e na cidade 

de São Paulo, não obstante apresentarmos aqui ou ali, dados da realidade 

nacional. Essa escolha é feita, por um lado, em razão de termos como premissa 

o fato de que, a nosso ver, é em função da industrialização que ocorre, em 

grande medida, o processo de desenvolvimento da educação no Brasil. Por outro 

lado, que o Estado de São Paulo e ainda mais precisamente, a cidade de São 

Paulo, são os espaços geopolíticos principais do processo de industrialização. E 

ainda, que já a partir do início da República a predominância deste Estado e 

                                                             
435 SPOSITO, Marília Pontes. O Povo vai à Escola: a luta pela expansão do ensino público em 
São Paulo. São Paulo : Loyola, 1984. p. 13-14. 
436 SPOSITO, 1984. p. 13-14. 
437 Expressão usada por SPOSITO, 1984. p.27. Em nota a autora esclarece que a denominação 
usada correspondia a da época, anterior à Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71.  
438 SPOSITO, 1984. p. 31. 
439 Mapa do Analfabetismo no Brasil – Ministério da Educação, INEP Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003. In: 

www.oei.es/historico/quipu/brasil/estadisticas/analfabetismo2003.pdf . Acesso,  janeiro de 2017. 
 

http://www.oei.es/historico/quipu/brasil/estadisticas/analfabetismo2003.pdf
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cidade começa a se estender por todo o país, como atesta Heládio Antunes: “Os 

anos 1888, 1889, 1890, assistem à afirmação do predomínio econômico e 

político de São Paulo no seio da comunidade nacional”440. 

 

3.2.1  Expansão Escolar  

 

3.2.1.1  O Ensino Primário 

 

Em 1884, no Estado de São Paulo, houve um avanço em relação a 

pulverização das escolas, representado pela instituição dos grupos escolares 441, 

que são apresentados por Ana Maria Costa, como  

[...] reunião das escolas isoladas em um mesmo prédio, subordinadas 
a um só regime, sob uma única direção, divididos os alunos em 
classes, segundo o adiantamento, e correlatamente aproveitada a 
cooperação dos professores 

 

E ela prossegue este parágrafo, com uma espécie da avaliação dessa 

experiência, dizendo que os grupos escolares, 

revelaram-se, na prática, de indiscutível utilidade na organização e 
expansão do ensino primário, e representavam um progresso 
extraordinário em relação às escolas isoladas442. 

 

 Ressalte-se, porém que, inicialmente, esses grupos escolares eram “em 

geral reservados, embora não intencionalmente, a uma clientela relativamente 

selecionada”. Aos poucos, porém, devido à pressão pela demanda de vagas, 

eles se tornarão “escolas de massas”443.  

É também nesse tempo, que Heládio Antunha chama de época do 

“arranque do desenvolvimento paulista”444, que são lançadas as bases para a 

efetiva implantação do sistema paulista de educação pública. 

                                                             
440 ANTUNES, Heládio. In: Sposito, 1984. p. 30. 
441 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Decreto 248 de 26/7/1894 (disponível em 
http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=137372), cf. também, SPOSITO, 1984. p 81, nota 14. 
442 COSTA, Ana Maria I. A Educação em São Paulo na República Velha: a expansão do ensino 
primário. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
1980. In: SPOSITO, 1984. p. 31. 
443 SPOSITO, 1984. p. 31. 
444 ANTUNHA, Heládio, In: SPOSITO, 1984. p. 30. Antunha se refere aos anos 1888, 1889, 
1890. 
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A partir desse momento e em função dessa e de outras iniciativas visando 

à expansão do ensino elementar, esse nível de escolarização conquistou 

avanços significativos. De 1.540 matriculados em escolas públicas primárias, em 

uma população de 64.934 pessoas, no ano de 1889, representando 2,5% da 

população, chegou-se em 1925, a 54.909 matriculados, em uma população de 

846.726 pessoas, uma percentagem de 6,5% da população445. Outro dado que 

confirma essa expansão é que, em 1894, a cidade de São Paulo contava com 

apenas um grupo escolar em funcionamento, já em 1929, eram 47 dessas 

unidades de ensino. Os motivos para esse crescimento tão expressivo, segundo 

Sposito, foram a criação de novos grupos escolares articulada ao 

aproveitamento mais intenso dos estabelecimentos existentes e à oferta de 

vagas nas escolas isoladas. Esses fatores contribuíram para que a cidade de 

São Paulo apresentasse, durante o período de 1894 a 1929, a mais elevada taxa 

de expansão da escolaridade elementar do Estado.446 

Após 1930, a ampliação do número de vagas continua, o que se pode 

verificar ao fazer a relação entre o crescimento populacional e as percentagens 

da população atingidas pela instrução elementar. Sposito, apresenta um quadro 

em que fica clara essa relação: 

 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ENSINO PRIMÁRIO  

FUNDAMENTAL COMUM 

TAXAS DE MATRICULA GERAL 
                          

Ano  População  %  Matrícula  %  

1937  1.163.071  100  144.023  12,4  

1947  1.847.580  100  196.933  10,7  

1957  3.318.569  100  341.495  10,3  

1960  3. 85l. 664  100  426.845  11,1  

1970  5.978.977  100  674.015  11,3  

          447 

Outro fator importante em relação ao oferecimento da instrução primária 

na cidade de São Paulo é a gradativa superação da rede particular pela rede 

pública de ensino. De uma situação no início do século, em que existiam raras 

                                                             
445 Cf. SPOSITO, 1984. p. 31. 
446 SPOSITO, 1984. p. 32. 
447 SPOSITO, 1984. p. 32 
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escolas públicas, chegou-se, no número de matrículas na rede pública em 

relação às particulares, a 71,64% em 1937; 72,7 % em 1947; 85,8 % em 1957. 

Em 1960, o percentual diminuiu um pouco: 78,58%448. 

Na década de 1950, em razão do aumento da imigração interna, a capital 

passou a ter bairros com crescimento inesperado e mesmo novos núcleos 

habitacionais, desprovidos de toda e qualquer infraestrutura. Obviamente, essas 

correntes migratórias, constituídas muitas vezes de família com grande número 

de componentes, trouxeram para São Paulo um percentual grande de crianças, 

muitas delas jamais tendo frequentado uma escola. Criou-se assim um aumento 

de demanda e uma ameaça contínua de déficits no atendimento da educação 

primária. Diante disso, o poder público foi obrigado a recorrer a soluções de 

emergência. No início da década de 60, praticamente, toda a população em 

idade escolar estava com atendimento garantido, embora, segundo Sposito, 

essas soluções de emergência tenham resultado em comprometimento das 

condições de funcionamento e de qualidade do ensino449.  

Medidas precárias se sucedem, uma após a outra, com a finalidade de 

atender o déficit educacional. Até 1904, o curso elementar era composto de 5 

anos. A partir deste ano, houve a redução do 5° ano, ficando, portanto com 4 

anos, em turno único. A partir de 1908, o curso passou a ser oferecido em dois 

turnos, um para meninos, outro para meninas, com 4 horas diárias cada um.  

Até 1920, medidas visando ao aproveitamento mais intensivo das escolas, 

permitiram que o crescimento da matrícula fosse atendido e o número de escolas 

se mantivesse estável.  

Em 1928, mediante o crescimento da demanda e a dificuldade de criação 

de novas unidades escolares, o Poder Público instituiu o 3º turno de 

funcionamento nos grupos escolares, reduzindo para 3 horas a permanência das 

crianças na escola.  

Na década de 1940, Estado e Prefeitura passam a atuar em conjunto 

visando atender à demanda por matrículas na educação primária. Até então, a 

atenção a esse nível de ensino era dada pelo Estado, com a Prefeitura tendo 

                                                             
448 Dados calculados a partir da tabela apresentada por SPOSITO, 1984. p. 33. 
449 SPOSITO, 1984. p. 33-34. 
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uma participação mínima e restrita apenas à educação pré-escolar. O primeiro 

convênio foi estabelecido em 1943. Segundo esse convênio, “caberia ao 

Município o encargo da elaboração de um programa intensivo de construções 

escolares destinadas a abrigar grupos escolares”450. 

Porém, o Município optou pela construção de grandes prédios escolares, 

como os Grupos Escolares “Visconde de Itaúna”, no Ipiranga, e “Raul Fonseca”, 

em Pinheiros. Essa opção mostrou-se desastrosa, levando a educação primária 

quase ao colapso pela falta de edificações escolares para atender o rápido 

crescimento vegetativo da população, mas, principalmente, ao constante 

aumento da imigração interna, diante da expansão industrial. Mascaro, citado 

por Sposito, informa que essa quantidade insuficiente de prédios escolares, 

entretanto, não se devia à falta de recursos econômicos, pois de 1944 a 1949 

houve um saldo expressivo de verbas não utilizadas451. 

O Convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura previa a instalação 

de uma Comissão Executiva responsável pelo planejamento das edificações. A 

mesma, entretanto, somente foi instalada em novembro de 1948. Essa própria 

Comissão avaliou a necessidade de suprimento de 38.840 vagas, somente para 

esse mesmo ano. 

Porém, apesar desse quadro precário em termo de atendimento à 

demanda por matrícula, o que mais preocupava a comissão eram as condições 

de funcionamento das escolas existentes. Sposito apresenta o depoimento de 

um engenheiro, integrante da Comissão, que reproduzimos aqui como uma 

forma de demonstrar a precariedade das condições escolares da educação 

primária à época: 

O nosso primeiro cuidado foi conhecer de perto a situação, visitando 
as instalações escolares existentes, os bairros sem escolas, 
procurando material estatístico, informações nas repartições do 
Estado, conversando com autoridades escolares, professores e 
principalmente com o povo (...)  
É inenarrável o que vimos.  
Crianças em porões, em garagens, em salas acanhadas comportando 
normalmente apenas a terça parte dos alunos nela amontoados, salas 
de prédios novos com a lotação quase dobrada, três, quatro, e até seis 
períodos de aulas, como no GESC de Vila Guarani, ausência de ar e 

                                                             
450 MASCARO, Carlos Correa. O Município de São Paulo e o ensino primário. In: SPOSITO, 
1984. p.35. 
451 SPOSITO, 1984. p. 36. 
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de luz, e de pátios de recreação, ambientes de ar viciado, muitas vezes 
uma só instalação sanitária para centenas de crianças em ambos os 
sexos, água de poços abertos junto às fossas negras, carteiras de 
caixão de querosene ou de cebola, bancos de tábuas apoiadas sobre 
pilhas de tijolos, médicos atendendo crianças na rua (GESC de V. 
Leopoldina).  
Dezenas de milhares de crianças, mal nutridas, percorrendo às vezes 
distâncias enormes, de alguns quilômetros, para serem alojadas em 
pardieiros, necessitando às vezes trazer consigo um vidro de água 
para matar a sede, alimentadas e vestidas muitas com os minguados 
recursos da Caixa Escolar socorrida com as contribuições de 
professores e particulares (...)  
Os grupos em geral superlotados. Encontramos classes com 50 e até 
60 alunos, mesmo nas do 1° ano para as quais as estatísticas não 
podem indicar frequência superior a 40, o que desvirtua a média geral, 
que em 25 bairros, apesar disso, era superior a 40, cabendo o recorde 
aos bairros de Vila Formosa, Taipas, Bussocaba com uma média de 
47 alunos por classe.  
E o que dizer das escolas isoladas?  
Localizadas muitas em pardieiros inomináveis não supriam as 
deficiências dos grupos. Em São Miguel, por exemplo, a média para 
três dessas escolas era de 54 alunos e em Vila Ema de 56452. 

 

O segundo Convênio foi assinado em 1949. A Comissão encarregada do 

planejamento de novas construções optou pela edificação de prédios menores e 

em maior número, atendendo diversos bairros. Em pouco tempo, esta iniciativa 

se constituiu na “mais importante contribuição dos poderes públicos para a 

efetiva solução da carência de prédios escolares na área da Capital”453. Esse 

dado se confirma pelo fato de que, em 1949, eram 32 os Grupos escolares em 

prédios próprios do Estado, 30 em prédios alugados e 15 em locais cedidos 

gratuitamente. Já em 1953, eram 71 as escolas em prédios próprios454. 

Essas providências, entretanto, não se mostraram suficientes para fazer 

frente à demanda de vagas. Isso levou a que, no início da década de 1950, se 

adotasse o sistema de construção de galpões de madeira para abrigar o 

constante crescimento de procura por matrículas nas zonas periféricas da 

cidade. Mesmo assim, informa Mascaro, “Depois, nem mesmo os galpões 

constituíram remédio para o mal”455. 

Em 1954, elaborou-se um novo convênio entre Estado e Prefeitura, 

visando, entre outras coisas, à construção de prédios escolares pelo Poder 

                                                             
452 SPOSITO, 1984, p. 36-37. 
453 MASCARO, apud SPOSITO, 1984, p. 37. 
454 SPOSITO, 1984, p. 37. 
455 Apud SPOSITO, 1984, p. 37. 
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Público municipal. Entretanto, a Câmara de Vereadores, que há muito vinha 

criticando o trabalho da Comissão Executiva, não ratificou o convênio. De 1955 

a 1957, a crise se agrava pelo fato de que o Estado não recebeu nenhuma 

edificação feita pela Prefeitura. Em 1955, antevendo a situação difícil a ser 

enfrentada, a Secretaria Estadual de Educação, visando solucionar “o espantoso 

déficit de vagas nos bairros periféricos da Capital”456 decide pela instalação de 

escolas primárias de emergência, em prédios cedidos por entidades associativas 

e por particulares.  

A previsão do déficit de 30.000 matrículas para o ano de 1956, leva a 

adotar ainda outra medida drástica: a decisão de que as escolas de periferia 

deveriam funcionar em quatro períodos diários de aulas, com a duração de duas 

horas e vinte minutos cada um. No final do citado ano, essa decisão foi revogada. 

Ainda assim, no ano de 1957 mais de 30 escolas da capital mantiveram o 

funcionamento em quatro períodos diários. O Governo do Estado, então, lançou 

mão de outra providência: a construções de galpões removíveis, em diversos 

bairros da periferia.  

Enquanto isso, diante da não confirmação do acordo com o Estado, a 

Prefeitura Municipal inicia providências para oferecimento de educação primária 

pela própria municipalidade. Em fevereiro de 1956, é criado o Grupo Escolar 

Municipal e em agosto do mesmo ano é emitido um Decreto-Lei regulamentando 

o ensino municipal. Essa iniciativa, embora louvável, diante do desacordo com o 

Estado, levou à criação de unidades escolares sem critérios norteadores, o que 

acarretou a instalação de classes municipais e estaduais em locais próximos, 

enquanto outros permaneciam totalmente desatendidos.  

 

Ainda assim, com toda essa precariedade, os números de matrículas nas 

escolas estaduais atestam o crescimento do sistema escolar, mesmo nesses 

anos de crise. Sposito mostra um quadro esclarecedor nesse sentido:  

 

 

                                                             
456 RIBEIRO, Carolina, Secretária de Educação do Estado de São Paulo, em ofício ao 
Governador Jânio Quadro, apud SPOSITO, 1984. p. 38. 



175 
 

 
                    MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ENSINO PRIMÁRIO  
                        

              FUNDAMENTAL COMUM 

     MATRICULAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS 
 

Ano   Classes  Matrícula  

1955   5.874  207.794  

1956   6.813  248.615  
1957  

.  
6.859  257.716  

1958  7.440  274.078  

                             FONTE: Serv. de Controle do Cadastro Escolar da Secretaria  

                                          da Educação publicado no D.O. de 17/1/1959.457 

 

Também a rede de escola municipais cresce rapidamente. Em 1958, já 

apresentava um total de 50.067 matrículas.  

A partir desse período, o atendimento à demanda por matrícula no ensino 

primário, praticamente, supriu a necessidade em termos de ingresso no primeiro 

ano. Desde então, ainda existe um percentual, em torno de 10% de população 

em idade escolar, que está fora da escola. Porém esse problema se deve mais 

à evasão escolar e a problemas de qualidade do que propriamente ao número 

de vagas.  

Comentando sobre as conquistas em relação ao sistema escolar, de 1940 

à década de 1960, Beisiegel confirma o dado acima. Entre essas conquistas ele 

aponta “estender a rede de ensino primário por todo o território” (refere-se ao 

Estado de São Paulo) e também: “o ensino primário universal e gratuito começa 

a tornar-se realidade”458. Embora reconheça que “não se obteve igual sucesso 

em relação aos aspectos qualitativos do ensino”459, isto porque  

determinadas medidas adotadas pelos poderes públicos para a 
expansão da oferta de vagas na rede de escolas oficiais continuaram 
sendo postas em prática, mesmo quando ocasionavam evidentes 
efeitos negativos na eficiência do ensino e na organização do sistema 
escolar460  

 

Um detalhe que é importante frisar, ainda, é que o esforço em prol da 

educação primária, ou mais precisamente ao acesso ao primeiro ano deste nível 

de ensino, deve-se, em grande parte, ao interesse por parte da classe política, 

                                                             
457 SPOSITO, 1984, p. 39. 
458 BEISIEGEL Celso de Rui. A Qualidade do Ensino na Escola Pública. Brasília: Liber Livro 
Editora, 2005. 168 p. 21. 
459 BEISIEGEL, 2005. p. 21. 
460 BEISIEGEL, 2005. p. 22. 
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de alfabetizar os cidadãos, dado que, neste período, o direito ao voto não era 

estendido aos analfabetos.  Este critério, entretanto, é dúbio, visto que até 1950, 

nas pesquisas educacionais ou nos censos nacionais, ao tratar sobre educação, 

visando estabelecer os números do analfabetismo, apenas se perguntava ao 

entrevistado: “Sabe ler e escrever?” Nos casos dúbios, bastava o entrevistado 

‘desenhar’ o nome para comprovar que não era analfabeto. Somente após essa 

data, a comprovação requerida para que a pessoa não fosse considerada 

analfabeta deveria ser feita pela escrita e leitura de um bilhete simples461. Ainda 

assim, esse critério se prestava a muita subjetividade, pois deixava ao 

entrevistador a opção de solicitar ou não a comprovação requerida. 

Vale ressaltar também que esse patamar conquistado pela educação 

fundamental no Estado de São Paulo e, principalmente, na sua Capital, ou seja, 

a oferta potencial de vagas a toda a população com idade para ingresso nesse 

nível de estudos, só muito lentamente foi se espalhando para todo o país. Em 

História Geral da Civilização Brasileira, com dados referidos ao período 1930 – 

1964, anteriormente citado, encontramos o seguinte:  

O processo de democratização das oportunidades ainda encontra 
grandes limitações mesmo no aspecto “quantitativo”. 
Inicialmente é preciso notar que o avanço da escolaridade não teve 
desenvolvimento homogêneo em todo o país. As informações globais 
até aqui registradas escondem agudas desigualdades no atendimento. 
Enquanto em algumas regiões o sistema de ensino parece finalmente 
aproximar-se da realização do antigo ideal pedagógico de uma escola 
comum universalizada, em outras áreas, nos Estados mais pobres e, 
de modo geral, nas zonas rurais ou então em alguns setores periféricos 
nos centros urbanos, também em geral povoados por maciços 
contingentes migratórios de áreas rurais, a rede de escolas ainda está 
longe de absorver a totalidade dos habitantes “escolarizáveis”, mesmo 
na primeira série da escola comum462.  

 

 Também é bom frisar que mesmo após esse período, na cidade de São 

Paulo, o atendimento à demanda não deixou de apelar a situações emergenciais, 

como as “escolas de lata” (inicialmente conteiners metálicos de zinco ou folha-

de-flandres, depois edificações de estruturas metálicas pré-moldadas). Essas 

oficialmente chamadas "salas emergenciais" ou "salas modulares" – com 

                                                             
461 ROMANELLI, 2001, p. 63. 
462 HGCB, p. 489. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1lico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha-de-flandres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha-de-flandres
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inquestionáveis condições adversas ao ensino-aprendizado463 – criadas na 

administração municipal dos anos 1997-2000 para serem “provisórias”, se 

estenderam até pelo menos 2010. Esse tipo de edificações, a partir de 1998 

foram também adotadas pelo Governo do Estado e escolas foram construídas e 

vários municípios do Estado.  

 

3.2.1.2  A Escola Secundária  

 Se no caso da escola primária houve um empenho em universalização do 

ensino, como foi demonstrado, o mesmo não ocorreu com a escola secundária, 

até, pelo menos, a década de 1930. Aqui se observa claramente o “padrão 

dualista” ou a “dualidade de sistemas” na educação, como já referido.  

Esse padrão dualista foi herdado ainda do Império e tinha como objetivo 

formar as futuras elites do país, ou “à preparação de individualidades condutoras 

e, portanto, dos homens portadores das concepções e atividades espirituais que 

é preciso infundir nas massas”464. Evidentemente, essa formação era para uma 

minoria muito restrita da população, principalmente, aquela que dispunha de 

recursos financeiros para suprir sua educação, haja vista que a imensa maioria 

dessas escolas era de iniciativa privada. Sobre esse ponto, continua Valnir 

Chagas “Como se houvesse uma adolescência predestinada a conduzir e outra 

marcada para ser conduzida”465.  

Essa educação secundária, ainda no Império, era caracterizada pela 

fragmentação em aulas avulsas, destinadas à preparação aos exames de 

ingresso nos cursos superiores e, portanto, com ênfases restritas às 

necessidades de aprovação nesses exames, deixando de lado uma educação 

mais abrangente, inclusive em relação à formação integral desses adolescentes, 

como seres humanos e seres que convivem em sociedade. Tratava-se, portanto, 

de uma educação propedêutica, com destinação específica.  

                                                             
463 Ver: FASANO, Edson. Centro educacional unificado, contraposição à pedagogia de lata. 2006. 

139 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação e Letras da Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2006. Disponível em: 

http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=99  

464 CHAGAS, Valnir apud HGCB, p 481. 
465 CHAGAS, Valnir apud HGCB, p 481. 

http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=99
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Outra característica do período é que, por se tratar de uma educação 

marcadamente particular, fracassavam todas as iniciativas no sentido de uma 

orientação uniformizadora. Este fato levou Celso Beisiegel a afirmar: 

Mantida, em sua grande maioria pela iniciativa privada, confessional 
ou leiga, a escola secundária, dificilmente acessível às camadas 
desfavorecidas, surgia como o grande divisor de águas entre a 
educação das elites e a educação popular466. 

 

As características acima persistiram na Primeira República, não obstante 

as diversas reformas federais ocorridas desde a Proclamação da República até 

1930, ou seja, as reformas Rivadávia (1911), Carlos Maximiliano (1915), Rocha 

Vaz (1925). Essas reformas, segundo Antunha: 

Correspondiam [...] às tentativas de transformação deste tipo de ensino 
(o secundário), de início funcionando como um curso exclusivamente 
destinado às elites, de preparatórios aos estudos superiores, sem 
estrutura e duração padronizadas, caracterizado sobretudo por cursos 
e exames parcelados, em um curso com objetivos próprios, com 
estrutura especial, seriado, com número de anos rigorosamente 
determinado, com currículo fixo, padronizado para todos os 
estabelecimentos467. 

 

Apesar dessas tentativas, continua Antunha: “A Primeira República [...] 

não conseguia dar uma duração uniforme e uma estrutura básica ao ensino 

secundário”468.  

É somente com a Lei, ou Reforma, Francisco Campos, de 1934, com seus 

vários decretos, que essa situação começou a mudar e o ensino secundário 

passa a ser regulamentado nacionalmente, organizado em séries com currículos 

definidos e subdividido em dois ciclos, o fundamental, com cinco anos e o 

complementar, com dois anos letivos. 

Porém o nível médio de ensino continuava fragmentado em “ramos”: o 

secundário, destinado a continuar as escolas secundárias preparatórias para o 

ingresso nas faculdades, leia-se, destinado a capacitar as elites do país, e os 

ramos profissionalizantes: o Industrial, o Comercial, o Normal e o Agrícola. As 

legislações de 1942 e 1946, consolidadas nas “Leis Orgânicas” de cada um 

                                                             
466 BEISIEGEL, 2005, p 126. 
467 ANTUNHA, apud HGCB, p 478. 
468 ANTUNHA, apud HGCB, p 478. 
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desses segmentos, procuram unificar e homogeneizar nacionalmente esse nível 

de ensino. Paralelamente ao secundário, os “ramos” profissionalizantes tinham 

também dois ciclos. Em relação aos conteúdos ministrados, afirma Valnir 

Chagas: 

Os currículos eram estabelecidos em leis e programas das disciplinas, 
com as correspondentes “instruções metodológicas”, fixados 
nacionalmente em portarias ministeriais. Os do ensino profissional, 
ante a preocupação de propiciar uma “formação humana” e evitar “a 
especialização prematura e excessiva”, continham uma base de 
cultura geral que repetia, em última análise, o conteúdo do secundário, 
certamente ajustado à natureza e aos objetivos do curso469. 

 

 Outro problema existente era o da articulação entre os diversos níveis de 

ensino. Segundo Beisiegel: 

Esta organização do sistema escolar instituía duas barreiras, uma no 
plano vertical, na passagem do primário para o primeiro ciclo do nível 
médio, quando o exame de admissão surgia como obstáculo real no 
acesso ao ensino secundário, e outra no plano horizontal, 
caracterizada pela separação entre dos diversos ramos de ensino de 
nível médio470.  

 

Cabe aqui o esclarecimento de Valnir Chagas quanto a este último ponto: 

O ginásio [...] levava a todos os cursos de segundo ciclo, mas a 
recíproca não ocorria: o primeiro ciclo de um ramo profissional não 
dava ingresso no colégio e só conduzia ao segundo ciclo desse próprio 
ramo. Por outro lado, o colégio abria caminho para todos os cursos 
superiores, enquanto o diploma de técnico ou de professor primário só 
dava acesso em nível superior para carreira diretamente relacionada 
com o curso concluído471. 

 

Isso significa que uma possível mobilidade horizontal, que permitisse 

acesso dos estudantes do primeiro nível do secundário das modalidades 

profissionalizantes ao ginasial no segundo nível, possibilitando o ingresso ao 

ensino superior, estava vetado pela legislação. Permanecia, assim, confirmada 

a discriminação entre os estudantes destinados ao prosseguimento dos estudos 

e os destinados às carreiras profissionais de nível médio. 

                                                             
469 CHAGAS, Valnir apud HGCB, p 481.  

470 HGCB, p. 482. 
471 CHAGAS, Valnir. HGCB, p. 482. 
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Com o tempo, a imensa maioria dos postulantes ao ensino secundário 

não se dobrou a esta artimanha legal que visava manter a dualidade de sistemas. 

Anísio Teixeira, em texto de 1975, esclarece quanto a este ponto: 

Com o progresso do espírito democrático, que é, acima de tudo, um 
espírito de unificação e de destruição dos dualismos intelectuais, que, 
se não encobrem, disfarçam os dualismos sociais, o povo resolveu 
ingressar, não na escola prática, que a priori se lhe destinou, mas na 
acadêmica, com tanto maior razão, quanto se pretende que seja essa 
a escola de formação da elite, e o povo não vê razão de ele também 
não fazer elite472. 

 

A organização “dualista” da escola brasileira, contudo, teve longa 

duração. Foi atenuada com a Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, que relativizou 

a rígida distinção entre o ensino acadêmico e o profissionalizante, mas somente 

foi superada em 1971, com a Lei de Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus, a Lei 

5.692473. Somente nessa época, foi suprimido o exame de admissão à escola 

secundária e se estabeleceu o Ensino Fundamental com oito anos de duração. 

Em 2006 foi acrescentado mais um ano ao Ensino Fundamental II, completando 

o ciclo com nove anos de estudos e definindo a idade de ingresso nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em seis anos. 

A evolução da matrícula no ensino de nível médio, considerando-se o país 

como um todo, apesar de todas as dificuldades antepostas, teve um 

desenvolvimento considerável. Baseada em Otaíza Romanell, a HGCB nos dá 

um quadro da evolução da matrícula, comparada com o aumento da população, 

entre os anos 1920 e 1970, considerando-se os anos em que houve 

recenseamento nacional.  Os números são:  

Anos População Matrícula % 

1920 30.635.605 109.281 0,36 

1940 41.263.415 260.202 0,63 

1950 51.944.397 477.434 0,91 

1960 70.119.071 1.177427 1,68 

1970 94.501.554 4.989.776 5,28 

              474  

                                                             
472 TEIXEIRA, Anísio apud HGCB, p 182-483 
473 BEISIEGEL, 2005, p. 126-127. 
474 HGCB, p. 472. 
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Depois desta visão geral do significado e evolução do ensino secundário 

no Brasil, vamos concentrar nossa atenção no desenvolvimento deste nível de 

ensino no Estado e na cidade de São Paulo.  

Também neste segmento da educação, é precária atenção do Poder 

Público, desde o Império. Informa Primitivo Moacyr que, em 1883, havia na 

capital paulista apenas uma escola pública deste nível, contando com 30 

alunos475. Nesta época já havia fracassado a tentativa de criação de liceus nos 

principais centros populacionais do país. Estes liceus deveriam ser uma 

reprodução do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, capital do Império, 

considerado na época colégio de excelência e que dava acesso direto às 

faculdades. No entanto, esta prerrogativa não foi estendida aos liceus, sendo 

este um motivo do fracasso desta experiência. 

Em 1892, três anos após a Proclamação da República, é criado o primeiro 

ginásio oficial no município de São Paulo, denominado Ginásio do Estado. Seus 

idealizadores e criadores tinham por objetivo vencer a orientação propedêutica 

e fragmentadora então predominante e constituir uma escola na qual 

predominassem os aspectos formativos para, desta forma, 

encerrar o funesto período escolar em que um menino de 10 anos transpunha 
de um salto (2 ou 3 anos) a distância do alfabeto ao ensino superior, e abrir 
a era dos estudos sérios, sem ilusões universitárias, com o exclusivo fito num 
sólido preparo para a vida”476. 

 

Porém, apesar de um quadro de professores altamente qualificados e 

disposto a esta tarefa, o Ginásio do Estado teve que travar uma árdua luta pela 

própria sobrevivência, do que as “verdadeiras peregrinações” – mudanças de 

local – ao longo de décadas, é testemunho477.   

 Informa Sposito que, além deste Ginásio na capital e outros dois 

semelhantes no interior (Ribeirão Preto e Campinas), “o Poder Estadual nada 

mais fez quanto à educação secundária nos primeiros 30 anos deste século”478. 

Conforme Almeida Jr., isto se deveu à concepção, por parte da administração 

                                                             
475 MOACYR, Primitivo apud SPOSITO, 1984, p. 42. 
476 Relatório do Dr. Cesário Motta Jr. ao Presidente do Estado, em 30 de março de 1895, cf. 
NADAL, Elza apud SPOSITO, p. 83.  
477 NADAL, Elza apud SPOSITO, 1984. p. 42-43. 
478 SPOSITO, 1984. p. 43. 
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escolar, que a educação secundária “que é luxo aristocrático, deve ser 

abandonada pelo Estado à iniciativa privada”, restringindo-se sua atuação 

apenas à educação primária “enquanto não matricular em escola alfabetizante o 

último menino analfabeto”479. O argumento é simpático, mas não devemos 

esquecer as motivações políticas para a alfabetização, conforme citamos acima.  

Entre 1930 e 1945, a situação do ensino secundário oficial, na cidade de 

São Paulo, teve poucas alterações. Uma delas foi a instalação de dois cursos 

secundários fundamentais, nas Escolas Normais Caetano de Campos, no 

centro, e Pe. Anchieta, no Brás. Essa mudança se deveu a dois decretos de 1933 

(Decretos nº 5.846 e nº 5884), que instituíram como pré-requisito à escola normal 

o curso secundário fundamental, com duração de 5 anos, regulamentado 

conforme a legislação federal. 

Ocorreu mudança também no Ginásio do Estado, devido à legislação 

federal de 1942, que mudou a estrutura do ensino secundário, desmembrando-

o em dois ciclos: o ginasial, 1º ciclo, com duração de cinco anos, e o clássico ou 

científico, com duração de três anos. O Ginásio do Estado manteve-se, contudo, 

na condição de “único estabelecimento a ministrar o curso colegial público” na 

cidade de São Paulo480.    

A supremacia absoluta nesse nível de estudos, durante esse período, era 

da iniciativa privada que, por exemplo, em 1936, contava com 40 ginásios em 

atividade.  

É somente, a partir de 1945, que tem início uma forte expansão no ensino 

de nível médio no Estado e na cidade de São Paulo. Neste período, este nível 

de ensino estava representado pelos cursos: secundário – ginásio e colégio, este 

subdividido em científico e clássico; e técnico, com os cursos comercial, 

industrial, agrícola e normal.  

Beisiegel nos dá um quadro da expansão da matrícula nesses cursos, no 

Estado de São Paulo, dos anos 1940 a 1960, fazendo uma comparação entre a 

expansão demográfica e a evolução da matrícula: 

                                                             
479 ALMEIDA Jr. apud SPOSITO, 1984. p. 43. 
480 SPOSITO, 1984. p. 83. 
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Expansão demográfica e evolução da matrícula no ensino médio  

no Estado de São Paulo 

"Dados de matricula para 1940 obtidos em “O ensino médio no Brasil em 1940”. Ministério da Educação e 

Saúde, Serviço de Estatística da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 19-15, p. 612 e seq. Dados de matrícula para 

1950 obtidos em "O ensino no Brasil em 1948/50", v. 2 [O ensino extra-primário], MEC, Serviço de Estatística 

da Educação e Cultura. Rio de Janeiro, 1956, p. 345 e seg. Dados de matrícula para 1960 obtidos em "Anuário 

Estatístico do Estado de São Paulo, 1960”, op. cit. p. 35. Os dados de matrícula para 1940 e 1950 correspondem 

à matrícula efetiva, enquanto que os dados de 1960 à matrícula no início do ano letivo481. 

 

 

 

 Por outro lado, na capital do Estado, podemos verificar a evolução das 

taxas de matrícula, através destes dados, apresentados por Marília Sposito: 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ENSINO DE NÍVEL MÉDIO  

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE MATRICULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            FONTES: População: Estimativa de população para a Capital em 1.°/7 -  
                                                                               Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados -  
                                                                               SEADE - Grupo Especial de Análise Demográfica   
                                                                               - julho de 1979. 
                                                                Matrículas: 1937 - IBGE - Repertório Estatístico do Brasil –  
                                                                                                Situação Cultural n.O 1 - 1941. 
                                                                               1940 - Anuário Estatístico do Brasil - Ano VI – 
                                                                                          1941/1945. 
                                                                               1955 - Sinopse Estatística do Ensino Médio –  
                                                                                           1955 - MEC. 

                                    1957 - Estatística do Ensino Médio por Município –  
                                               Estado de São Paulo - 1957 - MEC.  
                                    1960 - Anuário Estatístico do Estado. de São Paulo.  
                                    1970 - Ensino Médio - publicação do Departamento de  
                                               Estatística D.E.F.S.C. - São Paulo. 
                                                *Os dados de 1937, além dos cursos secundário 
                                                  Comercial, normal e industrial, incluem os  
                                                  cursos artísticos e domésticos482.  

                                                                                         
 

Deve-se considerar que o forte aumento nas taxas de matrícula incidiu, 

principalmente, sobre o ensino secundário. Nos outros ramos, apenas houve 

                                                             
481 BEISIEGEL, 2005, p. 30. 
482 SPOSITO, 1984, p. 45.  

Ano População % Matrículas % 

      1937 * 1.163.071 100 32.682 2,8 

1940 1.317 .133 100 41.961 3,2 

1955 - 2.870.258 100 97.362 3,4 

1957 3.193.528 100 115.097 3,6 

1960 3.747.964 100 131.053 3,5 

1970 5.880.444 100 399.512 6,8 
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aumento considerável nos cursos Comercial, Industrial e Normal, permanecendo 

o Curso Agrícola com pequena taxa de crescimento. Apesar deste aumento, 

apenas o Comercial representou parcela significativa no número total das 

matrículas483.   

Na cidade de São Paulo, por exemplo, enquanto a matrícula inicial no 

Curso Comercial aumentou de 13.426 alunos em 1940 para 36.747 em 1970, o 

Curso Secundário, no mesmo período, aumentou de 24.417 para 341.658 

matrículas. Os demais, mesmo em 1970, alcançaram apenas 6.146 no Normal 

e 14.961 no Industrial484.  

Outro fator importante a ser observado é que, neste período, a 

participação do ensino público também aumentou consideravelmente, 

invertendo a proporção entre o oferecimento público e o privado. Em 1947, o 

ensino público representava apenas 6,2% das matrículas, em 1960, 49% e em 

1970 atingia a 75,4%485. 

Também é expressivo o volume de criação de ginásios na Capital. Sposito 

apresenta um quadro revelador nesse sentido, conforme os anos de criação dos 

ginásios: 1892 – 1 ginásio; 1933 – 2 (anexos às escolas normais); 1945 – 7. Nos 

anos de 1948, 50, 51, 53, 54, 55, 56, foram criados de um até o máximo de três 

ginásios em cada ano. A exceção para este período foi 1952, em que foram 

criados oito ginásios. O grande aumento, porém, ocorreu nos anos de 1957, em 

que se criou 28 ginásios, e 1958, com 36 ginásios. Pela expressão desses 

números, Sposito diz que esse é o “período que pode ser considerado como a 

gênese da expansão do ensino ginasial na cidade de São Paulo”486.  

A criação desses ginásios, nos anos de 1957 e 1958, foi possível devido 

a dois artifícios usados pelo poder público na época: os cursos noturnos e as 

secções.  

                                                             
483 BEISIEGEL, 2005, p. 30-31. 
484 SPOSITO, 1984, p. 46. 
485 SPOSITO, 1984, p. 46. 
486 SPOSITO, 1984, p. 47 – grifo da autora. Para a compreensão desses números, é necessário 
ter presente que há uma diferença entre criação, instalação e construção desses ginásios, sendo 
a criação referente à aprovação e promulgação pela Assembleia Legislativa do Estado, a 
instalação, ao início do funcionamento, que nesse período se dava, muitas vezes, pela utilização 
de escolas já em funcionamento ou em outros prédios públicos e a construção, a efetiva 
edificação de novas unidades, como veremos adiante. 
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A discussão dos motivos para a criação do número expressivo de ginásios 

nestes últimos dois anos citados, bem como da forma como o foram, é 

fundamental para a confirmação da tese que defendemos no presente trabalho, 

de que é somente pela luta popular pelo direito à educação que se dá a expansão 

da escola secundária na cidade de São Paulo. Essa discussão será feita nas 

páginas seguintes, entretanto, mesclada com outros elementos também 

importantes para a nossa finalidade.  

 

3.2.1.3  Ginásios Noturnos 

Os ginásios noturnos somente começaram a funcionar na cidade de São 

Paulo, em 1947. Foram decorrência da criação de sete ginásios em 1945, sem 

que, contudo, houvesse prédios públicos apropriados para o funcionamento 

escolar487. A solução encontrada foi a locação de prédios onde anteriormente 

funcionavam escolas particulares. Até 1948 todos os ginásios criados em 1945 

já haviam sido instalados, muitos deles usando esse recurso. O curso ginasial, 

entretanto, funcionava apenas no período diurno.  

Os primeiros ginásios instalados foram nos Bairros Mooca e Ipiranga, 

densamente povoados. Contudo, para a população desses bairros, as vagas 

oferecidas nos colégios eram insuficientes. Isso forçou uma procura muito 

grande por novas matrículas o que, por sua vez, levou o poder público a 

conceber a possibilidade e, posteriormente, a efetividade, da oferta de matrículas 

no período noturno.  Somente seriam admitidos neste turno, jovens do sexo 

masculino, maiores de 14 anos. As primeiras classes foram instaladas em 1947.  

A legislação de ensino, até então, não previa o funcionamento de ginásios 

no período noturno. Somente era admitida nesse período, a educação primária 

elementar de adultos de ambos os sexos, chamados “Cursos Populares 

Noturnos”. A abertura dos ginásios noturnos se deu por Decreto em julho de 

1947, transformado em Lei em novembro do mesmo ano. Desta forma, uma vez 

estabelecida a Lei, o Poder Público se municiou de instrumentos para o 

                                                             
487 Aqui é necessário levar em consideração a diferença entre a criação pela Assembleia 

Legislativa e a homologação do Governador e a instalação efetiva para o início de 
funcionamento. 
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atendimento da pressão popular, cada vez mais premente, em outros bairros da 

Capital. Isso possibilitou que se imprimisse um novo caráter à educação 

secundária, uma vez que atraiu a atenção de uma parcela significativa da 

juventude à procura de oportunidades de estudos. É bem verdade que, por outro 

lado, o estatuto do exame de admissão funcionava como um freio a conter a 

grande demanda por matrículas.  

Rapidamente, foram criados novos cursos ginasiais noturnos em outras 

escolas, alguns em estabelecimentos que ofereciam cursos diurnos e noturno e 

outros, apenas no período noturno.  

Em 1949, de um total de 3.449 alunos em sete ginásios da capital, 1.191 

estudavam no período noturno. Outra novidade é que, já neste ano, havia 

matrículas para o sexo feminino, sendo deste último número, 189 moças ou 

mulheres488.  

Estes novos ginásios ao oferecer curso noturno enfrentaram muitas 

dificuldades, entre elas, principalmente, as decorrentes de precárias condições 

materiais de funcionamento e de equipamentos adequados. Pelos padrões 

estabelecidos pelo Ministério de Educação e Saúde (nomenclatura da época), 

nas inspeções escolares, muitas delas foram classificadas como deficientes (em 

uma classificação que previa sofrível, regular, bom e excelente), sendo 

autorizadas a funcionar “a título precário”.  

Outros tipos de dificuldades também estavam presentes, como a 

convivência entre os ginásios e os grupos escolares voltados à educação 

elementar, pelo tipo de clientela atendida, pela difícil relação entre os 

trabalhadores dos turnos diurno e noturno, inclusive direções e equipes técnicas, 

pelo tipo de mobiliário etc. Essas são algumas dificuldades internas. 

Externamente uma das maiores dificuldades era a compatibilização dos 

horários de saída do trabalho e o início das aulas, para os alunos que 

trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. 

                                                             
488 SPOSITO, 1984, p. 51. 
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Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados, que se agravaram 

com o passar do tempo, pois a demanda por educação de nível médio não 

parava de crescer.  

Pelo levantamento de um inspetor de ensino, no ano de 1953, o número 

de alunos do sexo masculino, no período noturno (4.104 alunos), já ultrapassava, 

em muito, o de alunos do mesmo sexo no período diurno (2.794)489. Esse 

inspetor considerava a criação de novas unidades ginasiais oficiais uma 

necessidade premente, pois o número de matrículas estava muito aquém da 

necessidade da época, ou seja, 12.042 alunos e alunas, dos cursos diurno e 

noturno, para uma população de que já chegava aos 2.600.000 habitantes. Ainda 

assim, chegou-se a este número de matrículas através de “medidas de caráter 

excepcional ferindo dispositivos legais que, por sua vez, tornavam-se cada vez 

mais distanciados das exigências reais da educação pública na Capital”490. 

Essas medidas excepcionais se referiam, por exemplo, à criação de quatro 

classes de primeira série, tanto no curso diurno quanto noturno, nas escolas que 

recebessem autorização do Secretário de Educação, quando a legislação previa 

apenas duas dessas classes, por série por escola, com no máximo 45 alunos. 

Considerando-se a precariedade do funcionamento das escolas pode-se ter uma 

ideia do que essas medidas representavam e da pressão que era exercida 

perante os órgãos de educação pela demanda popular. Considere-se também 

que, neste ano, o número de estabelecimentos de ensino secundário oficiais era 

de apenas 24 escolas, enquanto a iniciativa privada contava com 87 escolas. 

Evidentemente, essa demanda estava vinculada às dificuldades da população 

pobre em acessar as escolas particulares.  

Outro recurso usado pelo Poder Público com vistas a responder a 

demanda por vagas foram os desdobramentos dos Colégios, instalando em 

outros prédios secções a eles subordinadas. Esse recurso, na verdade, já era 

utilizado desde 1943, quando houve o desdobramento do Colégio Roosevelt, 

antigo Ginásio do Estado, oferecendo classes do curso clássico e científico em 

prédio na rua São Joaquim, na Liberdade. Posteriormente, houve o recurso a 

secções autônomas, em 1952. Em 1953, através de um projeto de lei, foi feita a 
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tentativa do reconhecimento da existência jurídica independente das secções em 

funcionamento, transformando-as em novos estabelecimentos e assim criando 

os colégios estaduais em Perdizes e na Liberdade. Entretanto, esse 

procedimento teve repercussão amplamente negativa e nem mesmo foi 

submetido ao plenário da Assembleia Legislativa. O motivo alegado para essa 

repercussão foi a contrariedade a que se efetivasse professores destas 

unidades, que lecionavam em caráter interino.  

As dificuldades para a expansão continuavam, principalmente, devido à 

falta de edificações apropriadas às tarefas educativas, bem como à falta de 

professores qualificados e a morosidades dos concursos públicos para esses 

cargos. Porém, essas dificuldades não representaram entraves para a abertura 

de novas escolas.  

Até 1955, a Capital contava com 29 ginásios oficiais em funcionamento, 

número ainda reduzido diante dos 129 ginásios da iniciativa privada.  

Em 1956, surgiram novos colégios, com a autonomia do Colégio São 

Paulo (secção do Col. Presidente Roosevelt no Parque Dom Pedro) e a criação 

do Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP.  

Nos anos seguintes, ocorre a grande expansão no número de ginásios.  

Em 1957, são criados 25 novos ginásios e em 1958 mais 36 estabelecimentos. 

Desses todos, apenas sete deixaram de ser instalados até o final de 1958. 

Essa expansão inusitada surgiu por iniciativa do Governador do Estado, 

à época, Jânio da Silva Quadros, que assumiu o Governo do Estado em 31 de 

janeiro de 1955, com um discurso no sentido de “restringir as despesas públicas 

ao mínimo indispensável”. No entanto, conforme ofício enviado à Assembleia 

Legislativa, solicitou, excepcionalmente, a abertura de um Ginásio na Vila 

Ipojuca491, porém, logo a seguir, retirou esse projeto e o incluiu em novo projeto 

no qual solicitava a criação de nove Ginásios. Em seguida, mais dois Ginásios 

foram solicitados por Projeto de Lei.  

Então se inicia a intensa voracidade do Governador, na criação de 

escolas. Até março de 1957, já são 16 pedidos encaminhados à Assembleia 
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Legislativa. Embora o Secretário de Educação Paula Lima, à época, tenha, 

posteriormente, declarado que muito projetos “resultavam de propostas 

elaboradas na Secretaria” ou que “tenham se originado de estudos e planos 

elaborados pelos órgãos técnicos da Pasta”, Sposito diz que: 

O exame do conteúdo das Mensagens enviadas, nesse período, 
evidencia o predomínio da iniciativa do governador na raiz das 
solicitações, alegando como motivos a necessidade de atendimento de 
reivindicações de moradores dos diversos bairros da cidade492. 

 

Porém o encaminhamento através dos canais, supostamente adequados, 

do envio de Projetos de Lei para a Assembleia Legislativa mostrava-se moroso 

demais diante da urgência do Governador em responder às demandas populares 

pela criação de escolas de ensino médio. Ele, então, determinou que a 

Secretaria de Educação encontrasse procedimentos que permitissem o imediato 

início de funcionamento dos estabelecimentos, “independentemente de sua 

criação e regulamentação por dispositivo legal”493.  

O caminho encontrado foi o de criar secções dos ginásios oficiais 

existentes, que ofereceriam cursos de ensino médio no período noturno, em 

prédios dos grupos escolares da Capital. Esse expediente, embora já usado 

anteriormente, mas com parcimônia, facultou ao Chefe do Executivo 

maior poder na expansão de unidades de ensino secundário, até então 
prerrogativa da Assembleia Legislativa. Desse momento em diante, a 
instituição de um novo ginásio oficial já não estava subordinada a 
exigências de ordem legal, administrativa ou pedagógica, como 
recursos financeiros, instalações, verbas, professores etc.494  

 

 As secções possibilitaram, desta forma, a abertura de unidades ginasiais 

de curso incompleto, geralmente, as primeiras séries, em caráter experimental, 

em locais em que, a princípio, não se anteviam as condições de funcionamento 

normal de um Ginásio. A ideia inicial era a de que, se a experiência fosse exitosa, 

a transformação dessas unidades experimentais em ginásios oficiais, seria 

automática, através das medidas necessárias para tal. Assim se contornariam 

as dificuldades de seguir o processo legal normal.  
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Restava, porém, a necessidade de contornar outro problema, o do exame 

de admissão ao ginásio, que, como vimos, se constituía em uma barreira que 

dificultava o acesso dos formados no ensino primário ao ensino secundário. 

Informa Jayr de Andrade, então responsável pela Chefia do Ensino Secundário, 

em depoimento a Sposito495, que não havia uma regulamentação específica para 

esse exame, sendo que cada escola “organizava seus programas e não os 

divulgava, de modo que a população interessada não sabia se o nível de 

exigência das provas iria acompanhar o conteúdo desenvolvido na quarta série”. 

Diante disso, a Secretaria de Educação enviou ao Governador proposta, logo 

transformada em Decreto, visando à instalação de Cursos Intensivos de 

Preparatórios a Exames de Admissão em todos os ginásios da rede estadual. 

Com isso, o Governo conseguia a padronização dos programas, tanto para os 

cursos como para os exames. Outras vantagens foram a preparação gratuita dos 

alunos, pois até então a única maneira de uma preparação mais aprimorada 

eram os cursos de admissão, muito dispendiosos, fornecidos por particulares e, 

também, a diminuição da distância entre o término do ensino elementar e o início 

do ginasial.  

A experiência, entretanto, não se mostrou exitosa, principalmente em 

função de dificuldades relacionadas com a legislação, no que tange à 

contratação dos professores, pois não havia recursos orçamentário para a 

contratação via CLT, com todas as despesas decorrentes, e a provisão através 

de concursos era demorada demais diante da urgência do Executivo. Porém 

essa iniciativa demonstra a disposição do governo Jânio Quadros em possibilitar 

o acesso ao curso ginasial de um contingente populacional até então excluído 

desse nível de escolaridade.  

No início de 1957, o Governador determinou a instalação de secções, 

como extensão, em 16 colégios existentes, sendo que, uma vez aprovada sua 

criação pela Assembleia Legislativa, os mesmos se transformariam em 

estabelecimento autônomos. Embora a determinação fosse de que a instalação 

fosse nos bairros periféricos com predominância da população de menores 

recursos, a Secretaria de Educação providenciou para que também se instalasse 
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ginásios em regiões centrais, densamente povoadas. Assim, em março deste 

mesmo ano, dezessete novos ginásios já estavam em atividade. 

Entretanto, os problemas decorrentes desta forma de enfrentar a 

demanda por vagas não tardaram a aparecer. Eles se relacionavam, 

principalmente, ao fato de que os novos ginásios não tinham dependência 

pedagógica ou subordinação às diretrizes administrativas da escola matriz, bem 

como em relação ao provimento de pessoal adequado à direção, equipes 

técnicas e corpo docente da nova secção. Outra série de problemas estava 

relacionada às instalações em escolas elementares, não adequadas e nem 

suficientes para o funcionamento das secções; à localização das mesmas, 

muitas vezes em locais de acesso difícil à noite, tendo em vista que essas 

secções se destinavam, principalmente, aos cursos no período noturno; e, 

finalmente, ao problema já mencionado do horário de início das aulas, em 

relação ao horário em que os alunos que trabalhavam saíam de seus empregos, 

visto que eram a imensa maioria.  

Questões relativas a dotações orçamentárias também foram alvo de 

iniciativas da Secretaria de Educação, apesar da orientação do Governador para 

que os orçamentos se limitassem ao mínimo possível e com extrema 

objetividade. Mesmo assim, as solicitações foram parcialmente atendidas e a 

criação de novas unidades ginasiais noturnas prosseguiu.  

Assim,  

em virtude de uma ação mais direta do Chefe do Executivo Paulista, 
entre 1957 e 1958, cinquenta e quatro (54) novos ginásios estaduais 
iniciaram atividades em diversos bairros e vilas da Capital, sendo 42 
na condição de secções de escolas secundárias existentes. Muitas 
permaneceram na qualidade de extensões, porém com existência 
administrativa e pedagógica autônomas. Cada secção noturna 
instalada, mesmo em condições precárias e a despeito de ser 
concebida como “unidade experimental’, tornou-se um fato irreversível, 
vindo a se consolidar como mais um ginásio estadual496  

 

É necessário ainda, apontar uma outra questão difícil que envolveu a 

criação dos ginásios noturnos. Juntamente com o problema do horário do início 

das aulas no turno da noite, surgiu a polêmica da idade dos alunos nesse horário, 
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pois muitos deles tinham entre 12 e 14 anos, sendo que tinham que permanecer 

até o final do turno, ou seja, as 23 horas. Essa tornou-se uma questão polêmica 

pois, se havia, por um lado, forte reação de diretores e até da população, em 

vista da precariedade do número de professores e também de policiamento, 

muitas vezes em ruas com pouca iluminação e em áreas desertas dos bairros, 

por outro lado a Administração Pública sabia que uma eventual proibição desses 

alunos de frequentarem as aulas, os deixaria sem alternativas, visto que não 

existiam vagas suficientes nos estabelecimentos oficiais no horário diurno.  

Essa questão provocou sucessivos debates entre representantes da 

Secretaria de Educação, Inspetoria Seccional Federal, Juizado de Menores, e 

empresários. Após algumas rodadas de negociações, chegou-se a algumas 

recomendações, como recomendar as matrículas, preferencialmente, aos alunos 

menores de 14 anos no horário diurno, construções urgentes de prédios 

escolares para abrigar as escolas que funcionavam à noite, proteção policial, 

preenchimento do quadro de funcionários no horário noturno etc.  

Ao final de seu mandato, Jânio Quadros ainda tenta regularizar a situação 

das secções criadas recentemente, mas sem obter êxito, devido aos prazos dos 

trâmites na Assembleia Legislativa. Resolve então oficializar a existência das 

mesmas, por meio de Decreto Lei.  

Apesar de todos os problemas apontados, o ginásio noturno se impôs, por 

se tratar de única alternativa para parcela significativa da população que, devido 

a sua situação precária de vida, era impedida de ter acesso, até então, à escola 

secundária.  

Contudo, apesar destas providências e da expansão considerável que 

representaram, podendo ser consideradas o início da extensão às massas 

populares do ensino médio e, neste sentido, quebra da barreira do ensino voltado 

às elites para atender ao povo, a grande afluência de candidatos aos exames de 

admissão só muito parcimoniosamente era atendida. Um exemplo desse fato é 

o ocorrido no Ginásio da Vila Diva, no ano de 1960, onde, relata Sposito497, 

matricularam-se na primeira série 60 alunos, que representavam apenas 40% 

dos aprovados no exame de admissão, que, por sua vez, representavam apenas 
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aproximadamente 40% dos inscritos à admissão. Se projetarmos esses números 

para toda a rede de Ginásios da capital, apenas aproximadamente 10,3% dos 

candidatos ao exame de admissão conseguiam matrícula. 

As causas principais para essa situação são as já apontadas acima: falta 

de salas de aula em número suficiente para atender a demanda, falta de prédios 

apropriados e pertencentes ao Poder Público, dificuldades de conseguir pessoal 

qualificado, seja para as direções, setores pedagógicos, administrativos, corpo 

docente etc.  

Em relação aos espaços físicos, em 1960, para um total de 84 colégios 

da rede municipal da capital, 70 funcionavam, a título precário, em edifícios de 

grupos escolares. Entre 1959 e 1963, foram construídas 394 salas de aula e se 

iniciou a construção de mais 182 salas. Ainda assim, os colégios que ocupavam 

prédios de grupos escolares permaneceram nesta condição até o final da 

década.  

Em 1968, cinquenta e seis unidades de ensino ginasial da Capital, que 

funcionavam como extensões de outras escolas, na qualidade de secções, foram 

transformadas em estabelecimentos autônomos, gozando as prerrogativas 

legais das escolas nesta condição.  

Nesta época, houve uma alteração significativa na conceituação da 

Administração Pública em relação à educação secundária, que consistiu, 

principalmente, na definição de não apenas ampliar vagas atendendo a 

demanda, mas tornar acessível a toda a população em idade de cursar este nível 

de ensino a oportunidade de estudos, ou seja, dispor de vagas e condições de 

absorver praticamente todos os egressos da escola primária.  

Ocorreu então uma mudança substancial, prenunciando o que ficou 

definido na Lei 5.692, de 1971: a “adoção de exame de admissão unificado e a 

eliminação da disputa de vagas nas escolas estaduais mediante a garantia de 

matrícula a todos os candidatos habilitados nos exames de seleção”498. 

Evidentemente, esta nova orientação iria requerer uma readaptação da estrutura 

de todo o ensino secundário. Na avaliação de José Mario Pires Azanha: 
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É preciso observar que a extraordinária expansão das oportunidades 
educativas no ensino ginasial tornou inviável a continuidade de um 
padrão de ensino que, na sua origem histórica estava voltado à 
formação de uma elite intelectual. Daí – da sua origem, e somente daí 
– decorria a validade das exigências intelectuais que o faziam 
descontínuo com relação ao ensino primário. É preciso reformá-lo, 
porque a expansão das oportunidades não se concilia com um modelo 
de organização incompatível nos seus parâmetros com a efetiva 
democratização do ensino secundário (...) A ideia central que orienta 
esses estudos é a de que o ensino secundário – agora, simples 
continuidade do ensino primário – deve ser organizado segundo um 
modelo único, no que deve ter de básico e comum, mas suscetível de 
diferenciar-se e completar-se, de forma a atender e a estimular a 
variedade das aptidões individuais, com vista à exploração da 

vocacional do educando499. 

 

 Segundo SPOSITO: 

Desse modo, a seletividade e o estreitamento provocados pelos 
exames de admissão e a ausência de escolas públicas absorvendo a 
demanda de vagas, já fazia parte de um passado definitivamente 
soterrado em virtude das profundas alterações sofridas pela educação 
secundária em menos de 30 anos500.  

 

Finalmente, a citada Lei 5.962, de 1971, transformou, em nível nacional, 

a educação secundária ginasial em escola de primeiro grau, tendencialmente 

aberta à maioria da população, sob a forma de escola única, obrigatória, com 

oito anos de duração. 

 

3.2.2  Resistências à Expansão 

Apesar do início da grande expansão do ensino médio na cidade de São 

Paulo ter sido incrementado da metade da década de 1950 em diante, já 

anteriormente, em meados da década de 1940, inicia-se a forte resistência ao 

oferecimento desse nível de ensino às classes populares. Isso se verifica pelas 

expressões de contrariedade quanto ao aumento do número de escolas normais 

e cursos colegiais no interior do Estado e na Capital. Os focos dessas 

resistências se localizavam principalmente na Assembleia Legislativa do Estado, 

no Poder Executivo – governador e educadores atuantes na Secretaria de 

Educação e outros órgãos técnicos – e na imprensa.  
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3.2.2.1  Assembleia Legislativa 

 Para se compreender a resistência à criação de escolas de ensino médio 

no Estado de São Paulo, no período em estudo, é necessário ter-se presente 

que, após a queda do Estado Novo, ocorrida em 1945, a atribuição de criação 

de unidades educacionais recaiu sob a responsabilidade dos governos 

estaduais, demandando a tramitação necessária, como a aprovação e a 

transformação em Lei, pelas Assembleias Legislativas, de proposições nesse 

sentido. Aos municípios, como já foi referido quando tratamos dos convênios 

perpetrados entre os Poderes Públicos Estadual e Municipal, visando à 

expansão da rede de escolas, cabia oferecer condições materiais para a 

implantação das escolas, principalmente na forma de prédios escolares 

adequados. 

 A partir dessa compreensão podemos dizer que, se, no interior do Estado, 

o Deputado Estadual foi um agente importante para a expansão da rede de 

escolas, atuando como “patrono” das cidades (muitas delas ainda muito 

pequenas) e sustentando suas bases eleitorais pelo atendimento às 

reivindicações e encaminhamentos de Projetos de Lei para favorecer, nesse 

sentido, seu ou seus municípios de atuação501, na Capital o mesmo não ocorreu.  

 A resistência a abertura de escolas de ensino médio na Assembleia 

Legislativa se deu, principalmente, pela constituição de um bloco, formado em 

sua maioria por deputados vinculados à UDN (União Democrática Nacional), que 

interpunham às propostas de criação de escolas, a necessidade de estudos 

técnicos, especialmente, vinculados à questão do número de alunos egressos 

do ensino primário e à necessidade de equilibrar o orçamento do Estado nem 

sempre com provimento adequado a este fim.  

 É, nesse contexto, que se inicia outro tipo de crítica à abertura de novas 

escolas que paulatinamente se torna preponderante. É a crítica relacionada à 

qualidade de ensino. Argumentavam os deputados interessados em barrar os 

processos de criação de escolas que uma expansão desordenada implicaria na 

                                                             
501 Veja-se, principalmente, BEISIEGEL, Celso de Rui. Ação Política e Expansão da Rede 
Escolar: os interesses eleitorais do deputado estadual e a democratização do ensino 
secundário no Estado de São Paulo. In: BEISIEGEL, 2005. P. 15-95. 



196 
 

perda da qualidade, o que prejudicaria as novas gerações. Um dos argumentos 

evocados, nesse sentido, era a falta de professores com a qualificação 

necessária para assumir os novos postos, o que comprometeria o processo em 

todo o Estado. 

 Para garantir critérios técnicos que evitassem que as escolas fossem 

criada pelo ativismo dos deputados em responder a suas bases eleitorais, ou 

seja, por motivações preponderantemente políticas, as bancadas e deputados 

interessados em barrar esse processo propuseram, e foram exitosos em suas 

propostas, por mais de uma legislatura, a criação de uma Comissão de 

Educação, que teria a seu cargo a análise das iniciativas dos deputados, para 

só encaminhar ao plenário proposituras que atendessem a critérios técnicos, 

ficando os deputados impedidos de apresentar Projetos de Leis de criação de 

escolas diretamente ao plenário, sem passar pela referida Comissão. Entretanto, 

a inoperância dessa Comissão implicou, reiteradamente, na sua derrubada pelos 

deputados, voltando novamente a prerrogativa dos mesmos em atender suas 

bases através de Projetos encaminhados diretamente ao plenário. Por meio 

desse dispositivo, ocorreu a expansão da rede de escolas públicas de ensino 

médio na imensa maioria das cidades do Estado, muitas delas sem as 

consideradas “condições mínimas” necessárias às instalações502.  

Na Capital, porém, esse mecanismo foi menos efetivo tendo a gênese da 

extensão503, como já foi colocado, como fator principal, o ativismo Poder 

Executivo, no caso o Governador Jânio Quadros.  

 

3.2.2.2  Poder Executivo 

 A postura dos Governadores do Estado, principalmente, após o retorno 

da possibilidade das eleições diretas, cuja primeira, após a queda do Estado 

Novo, ocorreu em 1947, não foi uniforme. A possibilidade da interferência do 

Governador no caso das proposições de criação de novas escolas, estava dada 

pela prerrogativa do veto aos Projetos de Lei aprovados pelo Legislativo. 
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Ocorrendo esse caso, o Projeto voltaria à Assembleia Legislativa, que poderia 

transformá-lo em Lei pela aprovação de dois terços do plenário. 

 O primeiro Governador eleito após o Estado Novo, foi Adhemar Pereira 

de Barros, para o período 1947-1950. Seguindo sua linha política iniciada ainda 

no período ditatorial, quando foi Interventor no Estado, Adhemar procurou 

sempre ampliar suas bases eleitorais, pelo atendimento às reivindicações 

populares. Nesse sentido, ele não se opôs a expansão do ensino médio, 

principalmente, no interior do Estado. Em seu governo, foram criados 99 ginásios 

estaduais e 45 escolas normais504. É ainda do período de governo de Adhemar 

de Barros a utilização do expediente de instalar cursos noturnos em prédios de 

grupos escolares, em diversos bairros da cidade de São Paulo. São criados sete 

ginásios em 1945, um em 1948 e mais um em 1950. Desses, oito são instalados 

no período de seu governo, como Ginásios noturnos.  

 Em 1951, assume o Governo Lucas Nogueira Garcez que, apesar de ter 

sido eleito pelo partido criado por Adhemar de Barros, o PSP (Partido Social 

Progressista), adotou, em relação à criação de escolas, uma postura divergente. 

Alegando falta de estudos técnicos e dificuldades do erário estadual, Lucas 

Garcez vetou diversos Projetos de Lei aprovados pela Assembleia Legislativa 

prevendo a criação ginásios. Apesar dos vários vetos, principalmente em 1951 

e 1954, foram criados em seu governo 16 ginásios e instalados apenas 13. Os 

vetos atingiram também a Capital, por exemplo, um dos projetos vetados foi o 

do GE Bosque da Saúde. 

 Em 1955, assume a chefia do Executivo, por eleição direta, o Governador 

Jânio da Silva Quadros, já citado nesta pesquisa. Por injunções políticas, os 

sucessivos Secretários de Educação de seu governo pertenciam à UDN e, como 

tal, mantinham a linha de críticas à expansão do ensino médio. Ou se dedicavam 

ao ensino primário, relegando o ensino médio, ou mantinham a linha das críticas 

quanto à questões técnicas, de prédios, de escassez de professores qualificados 

etc., orçamentárias ou da qualidade do ensino. Sucederam-se, nesta Secretaria, 

Catarina Ribeiro, Vicente Paula Lima e Alípio Correa Neto.  

                                                             
504 SPOSITO, 1984, p. 108. 
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 É ilustrativo para a finalidade a que nos propomos neste trabalho, as 

palavras da primeira Secretária citada, Catarina Ribeiro, algum tempo depois de 

deixar a pasta, em entrevista dada ao jornal Última Hora, citada por Sposito. 

Segundo esta matéria, a professora  

Defendia a “estrutura piramidal do ensino”, onde a base, “extensa e 
ampla”, deveria ser constituída pelo ensino primário. O ensino 
secundário deveria ter “uma orientação mais restrita”, alcançando 
apenas aqueles que desejassem estudar mais adiante, ou seja, “os 
capazes”. Ao Estado “deveria interessar o aproveitamento de valores, 
e as nulidades que se formassem à margem”505. 

 

 É evidente nas palavras da Secretária a defesa da continuidade do 

“padrão dualista” do ensino, restringindo a educação secundária e superior à 

elite. Fica evidente também uma enorme carga de preconceito para com as 

classes populares.  

Não obstante as posições de seus Secretários de Educação, o 

governador, principalmente, no final de seu período de mandato, tomava a si a 

tarefa de determinar a abertura de escolas, mesmo sob a crítica desses 

secretários de se tratar de iniciativas “demagógicas” e “políticas”, leia-se, 

eleitoreiras.  

Sobre esse período de governo, Sposito conclui 

Acentuadas nos meses finais de mandato, as determinações do 
governador exigiam imediata execução. Nestas circunstâncias, apesar 
de ser considerada fase “de crescimento anormal da rede, sem 
obediência aos caminhos normais que envolviam a criação de um novo 
ginásio”506 e ferindo orientações prevalecentes entre os técnicos, a 
ampliação da rede de escolas secundárias ginasiais na cidade de São 
Paulo não se detém nesse período507. 

 

 Como vimos, esse foi o período considerado como gênese da expansão 

do ensino secundário na cidade, tendo sido criadas sessenta e três e instaladas 

sessenta escolas na Capital. 

 

                                                             
505 SPOSITO, 1984, p. 111. 
506 Palavras, em depoimento de 1980, de Heládio Antunha, Chefe do Ensino Secundário e 
Normal no período final de governo de Jânio Quadros no Estado de São Paulo – cf. SPOSITO, 
1944, p. 160, nota 62. 
507 SPOSITO, 1984, p. 114. 
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3.2.2.2.1 A resistência de educadores atuantes nos órgãos técnicos do 

Governo 

 Outro foco de resistência à expansão do ensino secundário situava-se nos 

próprios órgãos técnicos do governo e ocorriam pela atuação direta de 

destacados professores que ocupavam cargos importantes na Secretaria de 

Educação, como também, por meio de publicações de artigos em jornais, 

revistas e livros. 

 Esses educadores, no plano geral, defensores da escola pública e da 

ampliação de oportunidades de estudo por estratégias técnicas e planejamento 

efetivo, faziam incidir suas críticas, principalmente, sobre a influência de fatores 

externos ao âmbito da educação na ampliação do ensino secundário, 

considerando-a desordenada e irracional. Além dos já citados argumentos 

referentes às questões orçamentárias e à escassez de professores idôneos, 

alegavam esses professores que a preocupação com o ensino secundário 

relegava a segundo plano o essencial da educação que deveria ser oferecida 

pelo Poder Público: a educação primária. Aqui também aparece a crítica referida 

à qualidade do ensino, pelo argumento de que  

a expansão do ensino público, realizada sem condições, 
comprometera a qualidade da educação oferecida, principalmente da 
escola elementar, totalmente abandonada em função da multiplicação 
dos estabelecimentos secundários e superiores508  

 

Este comprometimento, na argumentação desses professores, ocorria, 

principalmente, por desviar para o ensino secundário, nas palavras do Prof. 

Almeida Jr “importantes verbas que poderiam ajudar a corrigir as atuais e 

gravíssimas deficiências do ensino primário”509. 

O mesmo Prof. Almeida Jr. argumentava, também, que a expansão do 

ensino secundário ocorria pelo atendimento de reivindicações de setores 

minoritários da população, pois “a grande maioria, carente, não sabia reivindicar 

a escola elementar mais extensa e de melhor qualidade”, ou seja, “não era 

sujeito ativo na reivindicação de sua escolaridade”510. 

                                                             
508 SPOSITO, 1984, p. 118. 
509 ALAMEIDA JR. apud SPOSITO, 1984, p. 118. 
510 SPOSITO, 1984, p. 120. 
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Se considerarmos o fato amplamente relatado e defendido por Sposito, 

de que a expansão da educação no Estado e na Cidade de São Paulo, tanto no 

nível primário como no secundário, deu-se em resposta às reivindicações das 

pressões populares, essas palavras não só não expressam a verdade como, por 

outro lado, transparecem a depreciação das camadas populares, por parte deste 

professor. 

Outro professor citado por Sposito é Carlos Correa Mascaro, que foi Chefe 

do Ensino Secundário (1949 e 1950) e Diretor Geral do Departamento de 

Educação (1954 e nos primeiros seis meses do Governo Jânio Quadros) do qual 

podemos inferir, novamente, a visão e a defesa da continuidade do padrão 

dualista da educação. Em seus pronunciamentos, costumava destacar a 

prioridade que deveria ser dada pela Administração Pública ao ensino 

fundamental como, por exemplo, no que se segue: 

Continuamos a pensar, lamentavelmente, em termos obsoletos, como 
se a nação necessitasse mais de escolas para formar doutores ou de 
estabelecimentos destinados a preparar candidatos às faculdades, 
antes de havermos liquidado o tremendo ‘défict’ quantitativo e 
qualitativo de escolas primárias, esquecidos do que, para o 
desenvolvimento do país, representa, de um lado uma elite dirigente 
altamente responsável e consciente de sua missão e, de outro, a 
massa trabalhadora esclarecida e ativa, capaz, pela instrução, de 
combater a miséria e dela libertar-se em mais curto prazo511.  

 

3.2.2.3  Imprensa 

 

 Marília Pontes Sposito privilegia em sua análise da resistência à expansão 

da rede de ensino secundário, no Estado e na cidade de São Paulo, um dos 

órgãos de imprensa de maior influência na vida nacional e com papel destacado 

na formação da opinião pública, o jornal O Estado de São Paulo. Este órgão de 

imprensa se constituiu como um importante meio de divulgação da contrariedade 

dos setores da elite brasileira à forma como se deu essa expansão. 

 Desde o seu nascedouro, esse jornal, através de editoriais veiculados ao 

longo do tempo, mostrou-se fiel defensor do princípio republicano e, 

consequentemente, da democracia. Por outro lado, também desde cedo, 

                                                             
511 SPOSITO,1984, p. 123. 
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compreendeu a linha editorial do mesmo, que, não obstante a defesa 

intransigente do liberalismo e do princípio da livre iniciativa, mesmo nos países 

europeus nos quais essa doutrina surgiu, a educação se constitui em uma tarefa 

que deve ser atribuição específica do Estado. O fundamento para esta 

concepção é a posição de Stuart Mill, ideólogo do liberalismo no século XIX, de 

que, em educação 

é justificável a intervenção governamental porque o caso não é 
daqueles em que o interesse e o discernimento do consumidor são  
garantia suficiente de bondade da mercadoria512. 

 

 Entretanto, acorre Rui Barbosa na necessidade de esclarecer em que 

medida esta atribuição do Estado deve ser compreendida, dizendo que:  

O Estado não ensina; e a ideia do Estado ensinante, desde que não se 
reduza a uma simples imagem, corresponde a tendência que a 
liberdade condena (...) Dadas estas condições, estabelecida a 
vigilância quanto à superioridade científica do professorado e à 
moralidade na distribuição dos títulos de habilitação, o ensino na 
plenitude da sua vida e da sua liberdade pertence a essas corporações, 
que o Estado remunera, nomeia, anima, sustenta, mas não dirige. 
Portanto, o Estado não ensina: cria e mantém o ensino513  

 

Esses ideais, coerentes com o princípio liberal da liberdade individual, 

foram encampados pelo jornal O Estado de São Paulo, como uma maneira de 

resistir a qualquer forma de totalitarismo.  

Lembremo-nos que poucos anos haviam se passados da Segunda Guerra 

Mundial, em que os totalitarismos nazista e fascista levaram a humanidade ao 

caos; que parcela significativa da população mundial vivia ainda sob o 

totalitarismo comunista da União Soviética; como também há pouco tempo o 

Brasil havia se livrado do Estado Novo, em que o próprio jornal Estado de São 

Paulo ficou sob intervenção, quando, em editorial, assim se expressou: 

O que caracteriza (...) a educação totalitária é sobretudo o fato de ela 
organizar os currículos escolares dentro de uma ‘doutrina’ do Estado. 
É precisamente isso que lhe concede uma fisionomia sectária e 
unilateral. A educação democrática, ao contrário, é aberta, não possui 
doutrina, e não pensa formar o homem num determinado sentido514. 

                                                             
512 MILL, Stuart, apud SPOSITO, 1984, p. 132. 
513 BARBOSA, Rui, apud SPOSITO, 1984, p. 132. 
514 Editorial de O Estado de São Paulo, em 13/2/1948, apud SPOSITO, 1984, p. 131. 
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A partir desse ideário, as posições assumidas pelo jornal em apreço, 

sempre foram as da defesa da educação pública, como forma de garantir os 

ideais da nacionalidade e da democracia. Expressões como “Os postulados 

básicos de uma democracia estão vinculados às tarefas educativas”, ou “não há 

democracia sem educação, esta não é um quarto ou quinto poder da vida 

democrática, porque, pela sua natureza e objetivo, ela é a própria substância, a 

alma, o destino de um regime republicano”, são abundantes nos editoriais da 

época, como estas, de 24 e 02 de outubro de 1954, respectivamente515. 

Entretanto, não obstante essa posição,  

O Estado não apoiou o grande movimento de expansão da escola 
oficial que ocorreu em São Paulo. Diversos argumentos foram 
invocados nos editoriais sobre educação, particularmente após 1946, 
justificando as posições contrárias do matutino diante do ritmo 
imprimido às criações. Suas críticas não se restringiam à proliferação 
de novos ginásios: incidiram, do mesmo modo, sobre a disseminação 
de colégios, escolas normais e, principalmente sobre o crescimento 
das escolas superiores oficiais após a década de 50516. 

 

A tônica das críticas, com farta adjetivação, correspondente – faça-se a 

ressalva – à linguagem da época, centrava-se na interferência da política no 

âmbito da educação, que deveria ser tratada, assim compreendia o jornal, a 

partir apenas de critérios técnico-racionais e pedagógicos.  

Exemplos dessa posição são os editoriais de 1947 e 1949, citados por 

Sposito (1984, p. 133-134) que reproduzimos, em parte, abaixo: 

A multiplicação indiscriminada de colégios [...] constitui prova 
eloquente da inexistência de qualquer plano diretor em nossa 
administração escolar (...) Mas, muito mais nociva do que a 
incapacidade técnica testemunhada pela imprevidência na direção dos 
negócios do ensino é a maleabilidade do Departamento – de Educação 
– a todas as injunções de interesses alheios ao ensino (...) É evidente 
que os apetites partidários de modo algum podem favorecer a solução 
dos problemas educativos, principalmente em nosso meio, onde as 
práticas empregadas se revestem frequentemente dos mais primários 
e duvidosos processos [...]517. 

 

                                                             
515  Jornal O Estado de São Paulo apud SPOSITO, p. 128-129. 
516 SPOSITO, 1984, p. 131. 
517 Editorial de O Estado de São Paulo - 28/3/1947 apud SPOSITO, 1984, p. 133. 
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Em outro editorial, se condenava o “derrame” de ginásios, como 

consequência de “politicagem”: 

Os ginásios, colégios e escolas normais foram criados com o objetivo 
precípuo de atender as reivindicações eleitorais de grupelhos 
interessados no que, aliás, Executivo e Legislativo andam juntos518. 

 

 Devido a essa posição, o jornal saudou a criação da Comissão de 

Educação e Cultura da Assembleia do Estado, como forma de conter a “onda 

demagógica e politiqueira” interessada na “criação de ginásios, colégios e 

escolas normais”519. 

 A esses argumentos, acrescentam-se as questões do erário público e do 

ensino primário, como se vê abaixo: 

a politicagem queria semear por todo o estado não sob as 
necessidades do ensino, mas para atender a solicitações locais, sem 
nenhum critério, com graves sacrifícios para o Tesouro520. 

E  

Do ponto de vista eleitoral, criar ginásios é muito mais útil do que 
multiplicar escolas primárias [...] O que importa não é propriamente 
educar o povo; a preocupação de nossas autoridades públicas é 
apenas assegurar triunfos eleitorais521. 

 Na década de 1950, sem descurar a crítica à expansão do ensino médio, 

o jornal voltou-se, principalmente, a combater a criação e manutenção, pelo 

Poder Público, de instituições do ensino superior: 

Nestes últimos anos, o ensino paulista atravessou um dos piores 
períodos de sua história. No setor universitário cresceram os gastos de 
manutenção e ampliação dos serviços existentes, a pondo de atingir 
índices alarmantes, enquanto, sem nenhum plano, no domínio do 
ensino médio, multiplicaram-se as escolas públicas de forma arbitrária 
e insensata522.  

 

 No governo Jânio Quadros, o último governo integral na década, as 

críticas continuam, dirigindo-se ora a expansão do ensino superior, 

                                                             
518 Editorial de O Estado de São Paulo - 7/5/1949 apud SPOSITO, 1984, p. 133-134. 
519 Editorial de O Estado de São Paulo - 18/11/49 apud SPOSITO, 1984, p. 134.  
520 Editorial de O Estado de São Paulo - 16/5/1950 apud SPOSITO, 1984, p. 135. 
521 Editorial de O Estado de São Paulo – 27/10/49 apud SPOSITO, 1984, p. 135. 
522 Editorial de O Estado de São Paulo – 19/12/1954 apud SPOSITO, 1984, p. 137. 
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principalmente em cidades do interior do Estado, ora à proliferação de escolas 

do ensino médio, principalmente na Capital:  

A multiplicação indiscriminada de escolas superiores, principalmente 
em nosso Estado, assumiu, nestes últimos anos, feição realmente 
alarmante [...] todos os anos, renovam-se na Assembleia Legislativa os 
projetos de deputados que não sabendo bem o que seja uma escola 
universitária, por todos os meios procuram agradar suas respectivas 
clientelas eleitorais criando escolas pelo interior do Estado523. 

A criação de ginásios, colégios e escolas normais constitui problema 
de fundamental significação que não mereceu ainda os devidos 
cuidados. [...] a proliferação de escolas médias oficiais é um triste 
sintoma da irresponsabilidade com que tem agido os poderes públicos 
no setor escolar524.  

 

Ao mesmo tempo, continua a confrontação entre a expansão do ensino 

médio e a degradação do ensino primário: 

A administração educacional dedica a melhor de suas atenções à 
expansão da rede de estabelecimentos secundários. Criam-se 
ginásios sem qualquer plano orientador e, como é o caso da Capital, 
com o sacrifício dos cursos elementares, pois os novos 
estabelecimentos são instalados, precisamente, nos prédios até então 
reservados aos grupos escolares. Como se não bastassem o número 
insuficiente de unidades existentes e o regime de desdobramento de 
cursos que reduz o número de horas de estudo, surge agora nova 
ameaça com a injustificável e precipitada instalação de 
estabelecimentos secundários em edifícios destinados à instrução 
popular525.  

 

Curioso observar que, talvez pelo apreço a Paula Lima, Deputado da 

UDN, então Secretário da Educação, com quem se alinhava na crítica à 

expansão, O Estado de São Paulo, continua atribuindo aos Deputados “a 

multiplicação indiscriminada de ginásios e colégios”, quando, na verdade, neste 

último período, a responsabilidade recaia sobre o Executivo, como já foi dito, 

algumas vezes à revelia do próprio Secretário. Nesse sentido, o diário deixou de 

fazer a crítica à forma que tomou esse processo, ou seja, a rapidez da criação 

de escolas, utilizando para isso de subterfúgios, como os mecanismos 

extralegais já apontados.    

As reivindicações para garantir a qualidade do ensino eram, 

sumariamente, 1 – a ausência de plano que formulasse diretrizes de uma política 

                                                             
523 Editorial de O Estado de São Paulo – 02/10/1955 apud SPOSITO, 1984, p. 137-138. 
524 Editorial de O Estado de São Paulo – 20/07/1956 apud SPOSITO, 1984, p. 139. 
525 Editorial de O Estado de São Paulo – 16/02/1958 apud SPOSITO, 1984, p. 140. 
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educacional para todo o ensino público em São Paulo, como forma de escapar 

da ingerência de setores que não representassem os “interesses do ensino”, ou 

seja, “a politicagem e a demagogia”; 2 – condições financeiras para o 

funcionamento  da rede de ensino; 3 – a consideração do aspecto propriamente 

educacional da questão, subdividida em: – existência de alunos em número 

suficiente em cada localidade, – a construção de instalações rigorosamente 

adequadas, – corpo discente qualificado, com formação universitária, 

principalmente recrutado entre os formados na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras (da USP – observação nossa). Para atender a essas reivindicações, a 

solução, segundo o Jornal, seria “impedir, num determinado número de anos, a 

criação de ginásios, colégios e escolas normais” até que se tivesse condições 

de satisfazer essas três últimas condições, para isso seria necessário ainda, 

“suspender a realização anual de concursos, pois, dessa forma, será possível, 

em alguns anos, reunir número suficiente de licenciados”526. 

Todo esse arrazoado tinha como finalidade a garantia da qualidade do 

ensino, como já foi dito, ameaçada pela expansão do número de escolas, pois 

Não é na difusão do ensino que estão a virtude e o fim dos processos 
educativos e, sim, nos resultados desse ensino, na elevação do seu 
nível, no seu aproveitamento por parte dos alunos527. 

 

E, ainda, 

Sob o ponto de vista educativo, o mau ensino é mais nocivo ainda do 
que a falta dele. Não podemos fugir deste dilema: ou criamos escolas 
com boas instalações, com recursos suficientes e bons professores ou 
então o melhor será nada fazer528. 

 

 Na defesa desta posição, chega mesmo a estabelecer um contraditório 

entre qualidade e quantidade no número de alunos e escolas: 

A verdade é que se possuíssemos um ginásio oficial modelo, com um 
aluno apenas em cada série, embora custassem esses poucos alunos 
muito para o Estado, isso valeria muito mais do que um grande número 
de estabelecimentos [...]529. 

 

                                                             
526 Editorial de O Estado de São Paulo – 08/07/1956 apud SPOSITO, 1984, p. 143. 
527 Editorial de O Estado de São Paulo – 14/03/1947 apud SPOSITO, 1984, p. 144. 
528 Editorial de O Estado de São Paulo – 16/07/1950 apud SPOSITO, 1984, p. 144. 
529 Editorial de O Estado de São Paulo – 27/10/1949 apud SPOSITO, 1984, p. 144. 
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Porém a verdadeira significação e motivo das críticas do Jornal à 

expansão do ensino secundário não reside, propriamente, nestes elementos 

colocados, mas na própria concepção do papel da educação na sociedade, 

defendida por ele. A ignorância dos detentores do poder público deste papel 

justificava as críticas:  

Os nossos administradores não têm um conhecimento da verdadeira 
finalidade do ensino secundário e dos valores que lhe deveriam 
assegurar um desenvolvimento sadio530.  

 

Defendia O Estado um sistema educacional formado por um todo 

orgânico, constituído de uma estrutura piramidal da educação, na qual a extensa 

base seria formada pelo ensino primário. Este nível de ensino destinava-se a 

garantir a formação moral, cívica e intelectual dos cidadãos, como forma de 

consolidar o regime democrático, pois a “educação popular e universal, 

constituía o arcabouço das instituições democráticas”531.  

Baseado nesse princípio, o Jornal conclamava pela extensão da escola 

elementar para toda a população, pois  

o fundamental num plano de ensino é que ele efetivamente, represente 
um programa de ampliação da rede de nossos estabelecimentos de 
grau primário (...) Levar a educação a todas as camadas de nossa 
população é um imperativo de nossa sobrevivência como nação 
democrática532.  

 

 Outro grau de ensino que merecia atenção especial dos editorialistas do 

jornal era o ensino superior. A missão desse nível de ensino também se 

relacionava com a garantia da democracia, na medida que, na compreensão que 

era difundida, a “A Universidade, nas mais caras acepções defendidas 

tradicionalmente pelo O Estado, seria local formador das “elites” destinadas a 

dirigir a democracia brasileira”533.  

Dentre suas principais atribuições estavam “o desenvolvimento da cultura 

do nosso povo”, por meio da formação do educador secundário, como também 

                                                             
530 Editorial de O Estado de São Paulo – 04/12/1949 apud SPOSITO, 1984, p. 146. 
531 SPOSITO, 1984, P. 146. 
532 Editorial de O Estado de São Paulo – 09/01/1949 apud SPOSITO, 1984, p. 146. 
533 SPOSITO, 1984, p. 146. 
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do especialista, pesquisador, “imbuído dos estudos desinteressados que esse 

centro formador lhe teria transmitido”534.  

Apesar dessas posições, o jornal criticava duramente o processo de 

criação de novas faculdades de filosofia, considerado “solução simplista” para a 

formação de professores secundários, por ter se dado “sem normas e critérios 

superiores, no qual o que prevaleceu foram objetivos imediatistas”535. Isto 

porque, para o Jornal, o papel precípuo da formação das elites deveria ser 

desenvolvido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 

São Paulo (USP). Entretanto, mesmo a expansão da USP por meio da criação 

de cursos noturnos foi fortemente atacada, por ser considerada medida de 

“ordem demagógica”. Os cursos noturnos tolheriam o exercício pleno do papel 

dos professores, que consiste não apenas no trabalho docente, mas também de 

pesquisa. Também ressaltava que o aproveitamento dos alunos do curso 

noturno não seria o mesmo dos que frequentavam o curso diurno. Como solução 

para os alunos que necessitavam trabalhar para cursar a Universidade, sendo 

eles “capazes”, apontava que deveriam ser contemplados com bolsas de 

estudos, advindas de nova destinação dos recursos que seriam gastos na 

manutenção dos cursos noturnos, que lhes garantissem a continuidade dos 

estudos sem depender do trabalho536.  

Essa contrariedade, tanto à criação de novas faculdades quanto aos 

cursos noturnos na própria USP, tinha como base a crítica à democratização do 

ensino superior, pois esta representaria o “abastardamento” da Universidade. 

Pelo contrário, 

os estudos superiores são, rigorosamente, trabalho destinado à ínfima 
minoria dos mais capazes. Há um lamentável equivoco que precisa ser 
desfeito. Não se ‘democratiza’ o ensino superior sem graves riscos 
para a própria cultura [...] Não se deve nivelar por baixo, simplificando 
o programa de estudos e tornando fácil a aquisição de graus 
acadêmicos. O trabalho universitário é eminentemente seletivo [...]537.  

 

 Como então, entender, neste contexto, o papel da escola secundária? 

Este papel repousaria na seletividade dos alunos a serem enviados aos cursos 

                                                             
534 Editorial de O Estado de São Paulo – 15/01/1950 apud SPOSITO, 1984, p. 148. 
535 Editorial de O Estado de São Paulo – 18/04/1953 apud SPOSITO, 1984, p. 148. 
536 SPOSITO, 1984, p. 149. 
537 Editorial de O Estado de São Paulo – 13/05/1956 apud SPOSITO, 1984, p. 150. 
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universitários, com base em suas “habilidades”. A este nível de estudos deveria 

corresponder a seleção dos alunos “que possuem capacidade para estudos mais 

elevados” dos que seriam destinados para “as profissões que exigem formação 

profissional adequada”: 

A distribuição do número de escolas de grau primário, médio e 
superior, num determinado sistema educacional, obedece sempre ao 
imperativo de rigorosa e justa seleção. As escolas elementares servem 
a todos, indistintamente, até mesmos aos anormais, por intermédio de 
estabelecimentos especialmente organizados para este fim. Ao 
contrário, a escola média é destinada aos que possuem capacidade 
para estudos mais elevados e os diversos tipos de estabelecimentos 
que a constituem devem atender à diretriz fundamental que separa as 
unidades escolares entre as que preparam para a universidade e 
aqueles que qualificam indivíduos para as profissões que exigem 
formação adequada. Finalmente, as universidades existem para os 
que são superiormente dotados. O ensino é eminentemente um 
trabalho de seleção dos melhores538. 

 

Assim, o ensino secundário era considerado como “pedra angular do 

sistema escolar brasileiro”539, pois tinha a seu encargo a seleção entre os 

merecedores de “formação”, que deveriam cursar a escola secundária; ou seja, 

receber formação humanística, não baseada em critérios de utilidade, que ao 

mesmo tempo trabalhasse o ideal da brasilidade e da cultura universal, como 

fundamento para uma formação universitária sólida, e o adestramento para o 

exercício de profissões “que exigem formação adequada” fornecido palas  

escolas técnicas540. 

Portanto, não cabem dúvidas quanto a posição de O Estado de São Paulo, 

no período estudado, de defesa do “padrão dualista” na educação brasileira, 

favorecendo as elites, em contraposição a imensa maioria da população, que 

somente poderia (ou deveria, na visão do Jornal) aceder ao nível médio, pelo 

ensino técnico-profissional. A conquista do direito à educação, neste nível, em 

relação ao acesso à escola secundária, e, no nível superior, em relação ao 

ingresso na Universidade, só foi possível mediante a luta popular e a   

organização de setores da população com esta finalidade.  

                                                             
538 Editorial de O Estado de São Paulo – 39/06/1950 apud SPOSITO, 1984, p. 150. 
539 Editorial de O Estado de São Paulo – 27/07/1957 apud SPOSITO, 1984, p. 153. 
540 SPOSITO, 1984, p. 151-153. 
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Expusemos aqui, portanto, posições de políticos do Estado e da Cidade 

de São Paulo, tanto do âmbito do Legislativo como do Executivo, governadores 

e integrantes de setores administrativos da Secretaria de Educação, e de um 

importante veículo de mídia, na época um dos principais veículos de formação 

de opinião pública. Todos eles, outra coisa não representaram senão a elite, 

defendendo a elite, na tentativa de barrar o avanço popular no país, 

especificamente, no caso em estudo, pela negação do direito à educação no 

nível secundário e, consequentemente, na continuidade de estudos por meio do 

ingresso nos cursos universitários.  
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CAPÍTULO IV 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

4.1  Base Econômica e Educação: a industrialização e a expansão da 

educação 

 Buscando interpretar o sentido da educação brasileira, no período final do 

Império até a década de 1960, relacionando educação e desenvolvimento, 

Otaíza Romanelli usa as categorias defasagem e desiquilíbrio estrutural, para 

situações em que ou desenvolvimento econômico cria necessidades não 

atendidas pelo sistema educacional, ou este se expande oferecendo uma 

educação que já não mais corresponde ao estágio de desenvolvimento541. Para 

essa situação, podemos chamar essa relação de simetria ou assimetria. Ou seja, 

a relação entre a educação e a base econômica da sociedade, no sentido das 

forças produtivas em atuação em um determinado período, poderá ser, tanto de 

simetria como de assimetria. 

Por essa análise, até o ano de 1930, no Brasil, teríamos uma relação de 

simetria entre ambas as categorias acima, ou seja, havia uma correspondência 

entre as necessidades da base econômica da sociedade, de tipo agrário-

comercial-exportadora e dependente542, e a forma como era compreendida e 

estruturada a educação. De parte do setor produtivo, pouco ou praticamente 

nada se exigia dos trabalhadores em termos de educação escolar, visto que o 

trabalho na agricultura, principalmente o daquela época, não necessitava que os 

trabalhadores soubessem ler e escrever. Assim, a imensa maioria das pessoas 

pouca ou nenhuma necessidade sentiam de se alfabetizar. Aos poucos, com as 

modificações no sistema político, a exigência começou a aparecer pela 

                                                             
541 ROMANELLI, p. 25-29. 
542 Utilizamos aqui a nomenclatura de RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da Educação 
Brasileira: A organização escolar. 9ª. Ed. São Paulo : Cortez Editora / Autores Associados, 1989. 
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determinação de que somente as pessoas alfabetizadas poderiam votar. 

Entretanto, apesar disso e do esforço de alguns setores pela expansão do ensino 

primário, o número de analfabetos era altíssimo, chegando em 1930 a 62% da 

população543. 

 Como já foi exposto acima, o prosseguimento para o ensino médio e o 

superior era destinado apenas a uma pequena parcela, a elite, advinda das 

oligarquias rurais e se constituía ou em uma “educação para o ócio”544 ou para 

o diletantismo academicista, literário e livresco, com preocupação excessiva com 

o formalismo e o “jurisdicismo”545 de uma parte da oligarquia ilustrada, que 

continuava os estudos, principalmente, na Europa.  Apenas alguns setores 

urbanizados, que formavam uma incipiente classe média e que tinham a seu 

encargo atividades burocráticas, procuravam a educação. Trabalho não era 

coisa para a população de origem europeia, branca, urbanizada e de elite, nem 

para os grandes proprietários rurais, a não ser para gerir seus negócios. Não 

esqueçamos que se constituiu, nos mais de 300 anos em que o escravagismo 

foi o modo de produção imperante no Brasil, uma ideologia de negação do 

trabalho, que, aliás, em alguma medida persiste até hoje e está na raiz da 

tendência de ganhar dinheiro não pelo esforço pessoal, mas pelo usufruto de 

meios ilícitos, seja no setor empresarial, sonegando tributos, seja no setor 

público, pelos desvios de verbas, ou seja, pela corrupção (com seus dois polos: 

corrupto e corruptor).  

 Portanto, a simetria entre a base produtiva e a educação era dada pela 

falta exigência de uma expansão mais ampla e também mais profunda por parte 

do setor economicamente significativo e produtivo da sociedade. Ou seja, a 

educação que era praticada correspondia à estrutura produtiva do período.  

 Essa relação passou a mudar a partir de movimentos que começam a se 

manifestar no Brasil, principalmente, na década de 1920, como o tenentismo, 

mais no plano de ideais políticos e econômicos, e a Semana de Arte Moderna, 

no plano cultural, para citar os mais expressivos. De parte das camadas 

                                                             
543 Ver: http://www.inest.uff.br/index.php/opinioes/106-opiniao/economia/191-como-o-brasil-se-
desenvolveu?showall=1&limitstart =  Acesso em fevereiro de 2017. 
544 ROMANELLI, P. 44. 
545 BELO, José Maria, apud ROMANELLI, p. 44 

http://www.inest.uff.br/index.php/opinioes/106-opiniao/economia/191-como-o-brasil-se-desenvolveu?showall=1&limitstart
http://www.inest.uff.br/index.php/opinioes/106-opiniao/economia/191-como-o-brasil-se-desenvolveu?showall=1&limitstart
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populares, a imigração de trabalhadores europeus para os polos mais 

avançados da economia significou um avanço qualitativo na compreensão e 

reivindicações nas relações de trabalho, em diversas categorias. Parte desses 

trabalhadores trazem consigo a ideologia anarquista e organizam os primeiros 

movimentos operários, as primeiras manifestações e as primeiras greves nas 

indústrias. Formam-se alguns sindicatos e também alguns partidos – por 

exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, em 1922 –, que expressam, no plano 

político, essas parcelas da população. Ou seja, havia uma conjunção de 

intenções, não necessariamente explicitadas e convergentes, de modernização 

da sociedade brasileira, ainda muito pelo espelho das sociedades europeias 

desenvolvidas.  

 A Revolução de 1930 é o desaguadouro desses movimentos e a partir daí 

a base econômica da sociedade brasileira passa a se modificar. Dois fatores 

econômicos foram preponderantes para possibilitar essa revolução. No plano 

interno, a impossibilidade que se agigantava cada vez mais, de se manter a base 

econômica do país com a exportação do café. Havia crise de superprodução, 

com o governo federal comprando grandes quantidade de estoques para 

possibilitar aos produtores ganhos na exportação. Esse esquema, significava o 

acúmulo dos lucros nas camadas dirigentes e a ‘socialização dos prejuízos’546. 

No plano externo, o crash da Bolsa de Nova York e a crise econômica sistêmica 

do capitalismo, de 1929.  

 Basicamente, esses dois fatores decretaram o esgotamento das bases 

produtivas e econômicas vigentes na chamada República Velha. Por outro lado, 

e em certa medida contrariamente, esses mesmos dois fatores vão possibilitar a 

mudança da base econômica nacional. Os setores políticos mais avançados 

tinham por certo que a modernização do Brasil só se daria pelo processo de 

industrialização. Esse processo tem forte incremento a partir da Revolução de 

30, devido ao fato de que, por um lado, a crise do sistema capitalista levava os 

países centrais a investir internamente seus capitais, ou seja, de certo modo 

abandonava os países periféricos à sua “conta e risco”, cessando os 

investimentos. Isso significou a desoneração do Brasil em relação a pagamentos 

                                                             
546 FURTADO, Celso apud ROMANELLI, p. 47. 
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de empréstimos externos. Por outro lado, já havia, graças ao modelo anterior da 

economia, um acúmulo primitivo de capital, nas classes oligárquicas, que 

possibilitou o investimento dos mesmos no processo de industrialização do país. 

Tivemos então, o período de modernização e industrialização da 

economia brasileira, através das políticas populistas de Getúlio Vargas, 

baseadas na aliança de classes, com inversão dos capitais advindos do latifúndio 

e da economia rural na constituição de uma indústria de base e da infraestrutura 

para o desenvolvimento industrial, período conhecido como de “substituição de 

importações” e a incorporação das massas trabalhadoras ao novo modelo 

econômico, de forma subordinada, através da criação da CLT e da estrutura 

sindical atrelada ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Note-se que esse fator, além de possibilitar o desenvolvimento industrial, 

significou também que nossa industrialização, setor moderno e de ponta da 

economia, conviveu com as oligarquias rurais, que lhes deram base e em certo 

sentido, direção, inclusive na educação, situação não de todo superada até hoje. 

Como diz ROMANELLI: 

Era, pois, no comportamento da classe oligárquica que ia a burguesia 
nascente buscar seus exemplos e era a educação dessa classe que 
ela iria buscar para si547. 

 

É também por isso que, contrariamente ao desenvolvimento dos países 

centrais, não tivemos condições de fazer uma reforma agrária, convivendo, aqui, 

indústria com latifúndio, o que explica ser o Brasil um dos países de maior 

concentração de riquezas do mundo, convivendo com uma gigantesca massa 

popular despossuída e carente dos recursos mínimos para uma sobrevivência 

digna. Temos uma industrialização, extremamente, avançada em alguns 

setores,  mas temos a restrição do consumo, visto que o que se produz é pouco 

assimilável pelo mercado interno. Somente, nos últimos anos, essa questão vem 

sendo tenuemente atacada, porém sem uma mudança estrutural significativa na 

economia do país.   

Esse fator ocasionou várias crises no desdobramento de nossa história, 

sendo uma delas a que desembocou no golpe militar de 1964. No período de 

                                                             
547 ROMANELLI, p. 44. 
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governo de Juscelino Kubistchek, a industrialização no Brasil se endereçou à 

produção de bens de consumo ”de luxo”, como automóveis, acessíveis somente 

à elite econômica, e pela sua saturação, o modelo econômico entrou mais uma 

vez em colapso o que levou à sua modificação. Dois caminhos aí se mostravam 

possíveis: o das “reformas de base”, dentre as quais a reforma agrária seria uma 

das principais, e o desenvolvimento “associado” com o sistema capitalista 

internacional. Essa última, como sabemos, foi a vencedora.  

 É, no período entre 1930 e 1964, que Otaíza Romanelli identifica o 

desequilíbrio estrutural, ou o que chamamos de assimetria, entre educação e 

base produtiva, no Brasil, pelo fato de que a industrialização não foi 

acompanhada por mudanças substanciais no âmbito educativo, que 

correspondessem à sua expansão.   

 Isso ocorreu por dois motivos. Pelo lado da educação, porque 

o sistema escolar [...] passou a sofrer, de um lado, a pressão social de 
educação, cada vez mais crescente e cada vez mais exigente, em 
matéria de democratização do ensino, e, de outro lado, o controle das 
elites mantidas no poder, que buscavam, por todos os meios 
disponíveis, conter a pressão popular, pela diminuição limitada de 
escolas, e, através da legislação de ensino, manter seu caráter 
“elitizante”548. 

 

   Pelo lado da base econômica, porque, contrariamente, aos países que 

tiveram uma industrialização fruto de inovações tecnológicas que lhe davam 

sustentação, portanto, dependente da pesquisa, a industrialização no Brasil se 

fez pela importação da tecnologia, acentuando o lado do consumo e não o da 

inovação tecnológica. Por esse motivo, nossa educação continuou com suas 

características herdadas ainda do período anterior à República, ou seja, 

acentuando aspectos academicistas e aristocráticos.   

 Ainda assim, nas concepções das camadas populares, avançou, 

paulatinamente, a convicção de que a educação era a principal via para a 

ascensão social. Isto coloca a relação entre educação e industrialização em 

outros termos, porque, mesmo havendo o desequilíbrio estrutural ou a 

assimetria, o que facilitou tanto essa convicção da educação como meio de 

                                                             
548 ROMANELLI, p. 61. 
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ascensão social, como as lutas que representaram a busca da efetivação do 

direito à educação, foi a própria industrialização e fenômenos sociais que dela 

decorreram, como veremos a seguir. 

  Como nosso foco de pesquisa é dado pela região do Estado e da Cidade 

de São Paulo, é necessário ter-se em conta que tanto esse Estado como sua 

Capital, principalmente, em função da existência de um acúmulo primitivo de 

capitais da oligarquia paulistana, advindos da economia cafeeira, tornaram-se o 

polo mais dinâmico do avanço do processo de industrialização. 

 

 

4.2  Industrialização, expansão urbana e reivindicações populares 

 A decorrência mais notável do processo de avanço da industrialização, 

para efeito deste estudo, foi a fantástica explosão habitacional da Capital, no 

período 1930 – 1964. Essa expansão já ocorria desde os anos 20 e, na falta de 

dados estatísticos de 1930, apresentamos os números correspondentes aos 

anos em que houve censo, ou seja, 1920, 1940, 1950 e 1960.  

Segundo o Histórico Demográfico do Município de São Paulo – Introdução 

“A transformação de São Paulo em importante centro industrial deu-se 

progressivamente, mas já era plenamente visível na década de 1920”549. 

 O crescimento demográfico foi da seguinte ordem: 1920 = 579.033 

habitantes; 1940 = 1.326.261 habitantes; 1950 = 2.198.096 habitantes; 1960 = 

3.781.446 habitantes. Esses números correspondiam a uma taxa de crescimento 

anual: entre 1920 e 1940 de 4,2 %; entre 1940 e 1950 de 5,2 %; entre 1950 e 

1960 de 5,6 %550. 

 O que explica esse crescimento vertiginoso, além do evidente 

crescimento vegetativo da população foi “o deslocamento populacional havido 

                                                             
549  http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/introducao.php - acesso em faveiro de 
2017.  
550  Histórico Demográfico do Município de São Paulo – População nos Anos de Levantamento 
Censitário - Município e  Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil - 
1872 a 2010 http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php 
Acesso em faveiro de 2017.  

 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/introducao.php
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php
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no período, quando os centros urbanos receberam levas de migrantes 

provenientes da zona rural, do Nordeste e de Minas Gerais”551. 

 Ainda, de acordo com o Histórico Demográfico do Município de São Paulo: 

Por volta de 1950, já com os fluxos de imigração estrangeira bastante 
reduzidos e, ao mesmo tempo, em fase de grande impulso industrial, a 
cidade passou a atrair contingentes populacionais de outros Estados 
do Brasil, transformando-se então no maior pólo (sic) de migração 
interna552. 

 

 O referido processo de industrialização corresponde a implantação do 

capitalismo no Brasil, que é também responsável, em grande medida, pelo fluxo 

migratório em direção à cidade de São Paulo. São dois os fatores principais 

nesse sentido. Por um lado, evidentemente, a atração se dá em função da 

expectativa de melhores condições de vida em relação aos rigores da vida rural. 

Com o crescimento da indústria, verifica-se não somente a absorção de grande 

contingente de trabalhadores nas próprias fábricas, mas cresce em muito as 

oportunidades no setor terciário da economia, com o comércio, as repartições 

públicas etc. e mesmo as subocupações ocasionadas pelas necessidades da 

cidade em expansão e pela circulação de recursos financeiros. Não que todo o 

contingente de migrantes encontrasse colocação, pelo contrário, assim como 

cresceram as oportunidades de emprego, cresceu também a população 

“desocupada”, constituindo desde o chamado “exército industrial de reserva” até 

pessoas que não tinham condições de empregabilidade e tornavam-se 

moradores de rua, em estado de miséria, como mostra o estudo de, Silvia Helena 

Zanirato, acima citado.   

 Mas esse fator de atração da grande cidade é complementado pela 

expansão de relações capitalista também para as zonas rurais, responsável pela 

expulsão de grande parcela da população do campo. Conforme Paul Singer, a  

introdução de relações de produção capitalista [...] acarreta a 
expropriação dos camponeses, a expulsão dos agregados, parceiros e 
outros agricultores não proprietários, tendo por objetivo o aumento da 

                                                             
551 ZANIRATO, Silvia Helena. São Paulo 1930/1940: novos atores urbanos e a normatização 
social. In: História Social, Campinas – SP. Nº 7, 241-264, 2000. Disponível em: 
http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/viewFile/492/398 – acesso em fevereiro de 
2017). 
552 ZANIRATO. Nota 118. 

 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/viewFile/492/398
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produtividade do trabalho e a consequente redução do nível de 
emprego553. 

 

Esse processo levava também à “monopolização de grande parte da terra 

aproveitável pelos grandes proprietários”554.  

Outro fator relevante a ser considerado é a omissão do Poder Público 

quanto ao desenvolvimento da urbanização na cidade, ficando essa relegada ao 

setor privado, que, como é sabido, busca apenas o lucro através de sua 

intervenção. É por esse motivo que os migrantes, ao chegarem à cidade, são 

obrigados a se localizarem e fixarem residência em pontos afastados ao longo 

das estradas, onde pequenos aglomerados eram formados e se expandiam. 

Fruto dessa expansão surgia a reivindicação por transporte público e, uma vez 

conseguido por parte da população esse equipamento urbano essencial, as 

terras entre esses aglomerados se tornavam muito valorizadas, favorecendo 

enormemente a especulação imobiliária, em detrimento da população pobre. 

Ermínia Maricato chamava esquema de criação de “terrenos de engorda”555. O 

mesmo é muito bem explicado por essas palavras: 

o novo loteamento nunca era feito em continuidade imediata ao 
anterior, já provido de serviços públicos. Ao contrário, entre o novo 
loteamento e o último já equipado, deixava-se uma área de terra vazia, 
sem lotear. Completado o novo loteamento, alinha de ônibus que o 
serviria seria, necessariamente, um prolongamento a partir do último 
centro equipado. Quando estendida, a linha de ônibus passava pela 
área não loteada, trazendo-lhe imediata valorização556. 

   

Por esse esquema “as empresas transferem o custo da moradia 

(aquisição, aluguel, conservação do imóvel) conjuntamente com os gastos de 

transporte para o próprio trabalhador”557. Segundo Caio Prado Jr., esse foi “o 

maior veio de ouro que se descobriu nesta São Paulo de Piratininga do séc. 

XX”558. 

A ausência do Estado no processo de urbanização também acarretou 

dificuldades imensas para as populações novas, pela resultante falta de uma 

                                                             
553 SINGER, Paul apud SPOSITO, 1984, p. 173. 
554 SINGER, Paul apud SPOSITO, 1984, p. 173.  
555 MINCATO, Ermínia. Palestra sobre a urbanização de São Paulo, Instituto Cajamar, 1992. 
556 CARDOSO. Fernando Henrique e outros. Apud SPOSITO, 1984, p. 176. 
557 KOVARICK, Lúcio apud SPOSITO, 1984, p. 175. 
558 PRADO Jr. Caio apud SPOSITO, 1984, p. 200. 



218 
 

infraestrutura mínima de serviços urbanos coletivos. Se a questão da habitação 

ainda admitia soluções individuais ou mesmo solidárias, com grupos de pessoas 

se juntando nos finais de semana para construir juntos seus barracos, outros 

tipos de problemas que se constituíam em um conjunto de bens de consumo 

essenciais, de caráter coletivo, como água, luz, esgotos, policiamento, postos de 

saúde, transportes e também escolas, não poderiam ser resolvidos sem a 

mobilização da ação pública representada pelo Estado – Prefeitura Municipal 

e/ou Governo Estadual conforme o caso – para sua implantação. 

Aqui se constitui um jogo político de forças, em razão de que a ação do 

Estado, em uma sociedade capitalista, como nos adverte Manuel Castels, 

enfrenta um limite estrutural, na medida em que seus recursos financeiros advém 

de duas fontes, sendo a primeira, recursos advindos da subtração do capital por 

meio da tributação das empresas e a segunda, da apropriação de parte da 

massa salarial, através dos impostos559. Dessa forma, a luta de classes se 

manifesta claramente, na medida em que não pode haver tributação excessiva 

das empresas (normalmente o Estado é aliado deste polo da equação), mas 

também não pode haver arrocho excessivo dos trabalhadores, pois, como 

adverte Francisco de Oliveira, se a empresa é o local da produção do capital, a 

vida civil pública dos trabalhadores é o local da reprodução da força de 

trabalho560. Ora, ao não dispor a população de uma atuação efetiva no sentido 

de suprir as necessidades relativas aos bens de consumo coletivos citados 

acima, se estabelece uma situação de extremo descontentamento na sociedade, 

o que gera movimentos, ora mais agudos, ora mais ‘difusos’561 que buscam com 

que o Estado invista na consecução desses bens. É somente com mobilizações 

vigorosas que a orientação do Estado pode deixar de tender, em parte, ao 

capital, para atender às populações carenciadas.  

Na cidade de São Paulo, um dos meios de manifestação desse 

descontentamento difuso e dessa pressão sobre o Estado para atender a 

população se deu por meio de parte da imprensa, que manifestava também a 

sensibilização e a preocupação, no sentido da possível eclosão de movimentos 

                                                             
559 Cf. SPOSITO, 1984, p. 178-179. 
560 OLIVEIRA, Francisco apud SPOSITO, p. 201. 
561 SPOSITO, 1984, p. 179. 
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violentos das camadas médias em virtude do estado de penúria em que vivia a 

massa trabalhadora e as populações de imigrantes que iam se estabelecendo 

nas periferias. Além desses, também havia uma imprensa local, constituída de 

jornais de bairros, que davam vazão aos descontentamentos e apresentavam as 

reivindicações populares.  

Dentre os diários mais populares e de maior expressão na época,   

destacavam-se, neste sentido, os jornais O Correio Paulistano e Última Hora, 

com seções específicas para expressar as reivindicações populares, 

apresentando, muitas vezes manchetes contundentes e ilustrações fotográficas 

chocantes. 

Outra forma de fazer chegar às autoridades as reivindicações e o 

descontentamento das populações periféricas foi o surgimento das Sociedades 

Amigos de Bairros. Essas sociedades tiveram, grosso modo, três origens para 

sua constituição: a Sociedade Amigos da Cidade, de caráter liberal, fundada em 

1936, preocupada com a urbanização e obras viárias das regiões mais centrais 

da cidade, mas que serviram, em um certo sentido de inspiração e modelo as 

organizações de bairro; o Partido Comunista, através da formação de Comitês 

Democrático Populares, que absorvia as lideranças populares e procurava dessa 

forma efetivar sua influência, porém com a decretação da ilegalidade do Partido 

em 1947, esses comitês desaparecem sem deixar muita contribuição 

organizatória às massas; e o movimento janista, de caráter populista e que teve 

incidência efetiva naquilo que é o objeto desse estudo, ou seja, a expressão da 

população em luta pelo direito à educação. Como dá para observar, existia 

também a permanente tensão como a tentativa de forças políticas de cooptar 

para suas posições esses movimentos.  

Na época em que o movimento popular apresenta mais efetividade na 

Capital, na década de 1950, surgem também várias tentativas de conglomerar 

as Sociedades Amigos de Bairros em Federações. Foram articuladas pelo 

menos duas Federações, na busca de representar todas as Associações da 

cidade e ainda outro movimento mais restrito com reivindicações específicas e 

semelhantes, que congregava associações em torno da Freguesia do Ó. 

Algumas manifestações, como um ato público em função do problema dos 

telefones, ocorrida em 1958, em frente à Câmara de Vereadores, contaram 
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inclusive com a adesão de outros setores, como o Pacto de Unidade Intersindical 

e a União Estadual de Estudantes.  

Os movimentos e formas de associação aqui citados, embora poucos para 

expressar a diversidade e força reivindicatória da população de periferia de São 

Paulo, servem como exemplo para se ter uma ideia do que José Álvaro Moisés 

chamou de “uma nova força social no cenário da cidade”562.  

É preciso ter claro, porém, que essa ‘nova força’ surge em uma conjuntura 

bem específica do país, que se repete também no Estado e na Capital de São 

Paulo. Após a Revolução de 30, devido à fragmentação das classes dominantes 

e também à composição que buscava o investimento de capitais da oligarquia 

cafeeira no desenvolvimento da indústria, o poder central não consegue 

propriamente estabelecer a hegemonia de uma fração específica de classe 

sobre a totalidade da sociedade. Isso levou a necessidade desse poder, no caso 

do país, representado pela figura de Getúlio Vargas, buscar apoio nos setores 

populares, estabelecendo um equilíbrio frágil entre as classes e obrigando-o a 

atuar como uma espécie de ‘maestro’ que, baseado em grande medida em seu 

carisma pessoal e nos acordos que efetivava, dava voz ora a um, ora a outro 

setor, sem um compromisso fixo e efetivo com nenhum deles. Para esta 

finalidade, necessitava manter as classes populares sob sua subordinação. Esse 

tipo de poder, que ocorreu não somente no Brasil, mas também em outros 

países, como Argentina e México, ficou conhecido como ‘populismo’.  

Em São Paulo, Adhemar de Barros e, posteriormente, Jânio Quadros se 

projetam na cena política como líderes populistas. Porém, é, na atuação desse 

último, que se explicitam mais as características desse tipo de liderança. Por 

outro lado, como já referido, foi, dessa forma, que se criou a conjuntura que 

possibilitou a eclosão e a força dos movimentos populares. Com muita acuidade 

para auscultar as necessidades e reivindicações da população empobrecida, 

mas também com um discurso de austeridade e de combate à corrupção e à 

malversação de verbas públicas, que agradava setores de classe média e 

mesmo de elite, Jânio Quadros teve uma carreira política meteórica, passando 

sucessivamente de Vereador (foi eleito suplente, nas eleições de 1947 e assumiu 

                                                             
562 MOISÉS, José Álvaro apud SPOSITO, 1984, p. 186. 
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uma vaga quando da decretação de ilegalidade do Partido Comunista e a 

destituição de seus vereadores na Câmara Municipal) a Prefeito, a Deputado 

Estadual, a Governador do Estado, a Deputado Federal (pelo Estado do Paraná) 

e, finalmente, a Presidente da República, em menos de quinze anos (1947-

1961). Foi, ainda, novamente, Prefeito da Capital após a Ditadura Militar, de 1986 

a 1989. 

Foi no seu período como Governador do Estado de São Paulo (1955-

1959), e tendo já em vista a candidatura à Presidência da República, que se 

manifestaram algumas característica importantes de seu estilo de governar, 

ouvindo, por um lado as reivindicações populares e por outro agilizando e 

mobilizando rapidamente a máquina do Estado no atendimento dessas 

reivindicações, por meio de despachos intempestivos e até pelos famosos 

“bilhetinhos”, mesmo deixando de levar em consideração os pareceres técnicos 

e estudos necessários às providências que deviam ser tomadas, ou seja, 

fazendo valer sua vontade pessoal. Assim se projetava também como uma 

liderança forte, atendendo a um traço político presente nas aspirações de setores 

amplos da sociedade brasileira.  

Foi desta maneira que esse líder populista teve grande destaque no 

atendimento às reivindicações populares em vários âmbitos, dentre eles, o da 

educação.  

Nos momentos de grande crescimento das cidades, como ocorreu em 

São Paulo, pelo incremento da indústria, trazendo concomitantemente uma 

grande quantidade de empregos paralelos, no setor de comércio e serviços em 

geral, e até mesmo melhores oportunidades para biscates, mendicância, 

prostituição etc., com a atração de um número muito grande de migrantes, a 

maioria sem ter frequentado escola alguma, as classes populares logo percebem 

que para acalentar o sonho de melhores condições para seus filhos no futuro, e 

para as futuras gerações,  dependem da educação.  

Por isso, ao lado de reivindicações de bens de consumo coletivo urbano, 

que melhore de imediato suas condições de vida, como luz, água encanada, 

transportes, segurança etc. incluem em sua lista de reivindicações a educação, 
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que não é um bem para o imediato, mas que acena com uma possível ascensão 

social para seus filhos.  

Devido ao crescimento exponencial dessas classes populares, 

principalmente, na década de 1950, a reivindicação por escola primária teve 

grande incidência, com disputas acirradas por vagas e levando as autoridades 

aos desdobramentos de horários, com vários turnos de três ou até mesmo duas 

horas para cada turma nos primeiros anos da escola primária, utilizando-se de 

recurso a galpões escolares, entre outros recursos. No entanto, mesmo assim, 

houve grande pressão popular com movimentos que procuravam levar o poder 

público a aumentar o número de escolas e as oportunidades de matrículas. 

Conforme diz Sposito: 

[...] grupos de moradores de vilas distantes mobilizavam-se tendo em 
vista a superação dessas dificuldades. Procurando expressar suas 
necessidades escolares pelos canais a que tinham acesso naquela 
conjuntura, setores significativos das classes populares recorriam não 
só à imprensa para denunciar seus problemas, como utilizavam-se das 
entidades de bairro e das Federações de SABs (Sociedades de Amigos 
de Bairros) para encaminhar seus pedidos e estabelecer pressões 
junto aos representantes políticos ou diretamente ao Poder Público563. 

 

Nesse contexto, a luta entre as lideranças populistas, procurando 

demonstrar atendimento às reivindicações populares e usufruir ganhos políticos 

que garantissem condições de competitividade nos cenários eleitorais, 

acentuava-se. A década de 1950 é marcada pela chamada “crise do ensino 

primário”, diante das dificuldades do Poder Público acompanhar o fluxo intenso 

de imigrantes e da demanda que ele acarretava. Nesse quadro, há um 

verdadeiro “clamor público” pela falta de salas de aula, conforme Lino de Matos, 

então Prefeito Municipal, em carta aberta ao Governador Jânio Quadros, 

responsabilizando-o pela situação ao não ter usado verbas destinadas a 

construção de salas de aula quando prefeito do município564. Isto demonstra que, 

nesta década, os interesses políticos tiveram grande incidência na questão da 

criação de escolas, tendo Jânio Quadros, quando prefeito, forçado à criação de 

um sistema municipal de educação e quando no Governo do Estado, voltado-se 

contra esse sistema para, criando escolas na condição de Governador auferir os 

                                                             
563 SPOSITO, 1984, p. 213. 
564 SPOSITO, 1984, p. 218. 
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dividendos políticos decorrentes dessas decisões. Finalmente, o sistema 

municipal de educação foi criado em 1956 e entre as iniciativas da Prefeitura 

Municipal e do Governo do Estado, chega-se ao final da década com a questão 

relativamente equacionada. Entretanto, em relação a isso, é necessário ter em 

conta que, como diz Sposito: “no âmbito das orientações dominantes, o direito à 

educação primária era evento plenamente incorporado”565.  

Outra é a situação com relação ao ensino secundário. Vários fatores 

levaram as classes populares a iniciar os movimentos em busca da educação de 

nível médio para seus filhos. Entre eles, o fato que, cumprida a educação 

primária, havia já um número considerável de jovens com os requisitos para esse 

nível de educação. Porém, o principal deles foi a percepção de que a 

possibilidade de mobilidade social ascendente passava, principalmente, pela 

educação secundária. Por esse mesmo motivo, havia uma espécie de reserva, 

por parte das elites, desse nível de ensino para seus integrantes.  Conforme 

Sposito, “essa aspiração emergente [...] ultrapassava os limites dos direitos 

sociais da cidadania plenamente reconhecidos pelas elites dominantes”566. Ou 

“as pressões estabelecidas por setores das classes populares tendo em vista a 

instalação de escolas ginasiais e a sua capitalização política, feriam os valores 

dominantes entre essas elites”567.  

Não obstante essas resistências, que já foram referidas quando 

apresentamos os obstáculos interpostos por lideranças políticas, tanto do 

Executivo como do Legislativo, por técnicos da Secretaria de Educação e por 

parte da imprensa direcionada especialmente para a elite, inicia-se na década 

de 50, um movimento primeiramente de uma parte dos habitantes de periferias 

que já estavam há mais tempo instalados nestes locais e que já gozavam de um 

certo status, como talvez, uma classe média incipiente, a visualização da 

importância do ensino médio para a possibilidade de ascensão social. Trata-se 

aqui, de pequenos comerciantes, funcionários públicos, militares de baixo 

escalão, professores primários, um ou outro profissional liberal etc. São esses 

setores que começam a reconhecer a importância e a necessidade de se 

                                                             
565 SPOSITO, 1984, p. 212. 
566 SPOSITO, 1984, p. 220. 
567 SPOSITO, 1984, p. 220-221. 
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organizar em entidades que os representem, buscando também o apoio dos 

demais moradores dos bairros em que residiam como força para a pressão por 

seus pleitos, e que começam a organizar as primeiras Sociedades de Amigos de 

Bairros (SABs).  

Visualizado o sentido e a significação da educação média, para além das 

reivindicações de bens de consumo coletivos essenciais para a qualidade de 

vida, de caráter mais imediatista, já referidas, como iluminação, água, esgoto, 

melhoria das vias, segurança etc., que também essas entidades incorporam, 

essas parcelas das periferias iniciam os movimentos de pressão para a 

instalação de escolas, principalmente de ensino secundário, nos bairros 

populares.  

Segundo Beisiegel: 

Num período de acentuada transformação do mercado de trabalho, 
com progressiva multiplicação de oportunidades de emprego nas 
burocracias das empresas públicas e privadas, a passagem pela 
escola secundária começava a ser compreendida pelas populações 
urbanas como principal recurso de ascensão social para os filhos568. 

 

Já havia pressões, nesse sentido, por todo o Estado de São Paulo, que 

eram cooptadas pelas lideranças políticas, desde a década de 1940. Porém, 

como foi dito, é de meados da década de 1950 em diante que essa pressão se 

alastra pela Capital, como uma força irresistível de pressão das vilas populares 

em geral.  

É do encontro dessas aspirações e pressões populares com as condições 

peculiares da conjuntura política, que favoreciam a prática do populismo, que, 

aos poucos, vão sendo rompidas as resistências das elites e se vai 

popularizando o ensino médio. Nesse contexto, é inelidível a referência à 

participação da liderança de Jânio Quadros nessas conquistas. Como foi dito 

esse líder, ao incorporar no seu ideário e estilo de fazer política, a estreita relação 

com as classes populares, ouvindo e se mobilizando na direção das aspirações 

das mesmas, quando chegou a Governador do Estado usou e abusou de suas 

prerrogativas para responder ao clamor pela criação de escolas secundárias. 
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Isto porque, reconhecidamente, “o interesse político sobrepunha-se às razões 

administrativas”569. Por outro lado, a criação de uma escola em determinada vila, 

tinha um efeito multiplicador nas reivindicações de outros bairros populares por 

igual benefício para sua população, especialmente, para os e as jovens que 

completavam a educação primária.  A proximidade das eleições – dessa vez 

para Presidente da República – tornava ainda mais urgente a necessidade de 

Jânio Quadros atender a esses anseios populares. Nessa situação, foram 

criadas escolas “sem instrumentos legais [...] ‘sem instalações, sem verbas e até 

sem professores’ mediante o ‘uso e abuso’ das secções”570. 

Desta maneira, ainda que pelo uso de expedientes deste tipo, “em fins de 

1958, o perfil da instrução secundária na cidade de São Paulo estava 

significativamente alterado” as modificações introduzidas por esse contexto de 

exigências populares, por um lado, e de uma política populista, por outro, eram 

já irreversíveis. Apesar das precariedades das escolas criadas e das deficiências 

para seu funcionamento, não mais se poderia deixar de considerar a situação 

criada. Com isso, também, a demanda pela escola secundária se tornava cada 

vez mais insistente. Todos esses elementos levaram a que se chegasse a uma 

situação de afirmação gradativa desse nível de escolarização como “apenas 

mais um degrau da formação comum, obrigatória, mantida pelo Estado e 

destinada à maioria da população em idade escolar”571. 

Ou ainda, 

Sob a pressão das reivindicações educacionais das populações 
urbanas, o antigo ginasial transformava-se da anterior escola seletiva, 
na grande maioria mantida por particulares e apenas acessível aos 
jovens privilegiados, em escola tendencialmente aberta a todos572. 

 

Chegando a essa constatação, precisamos ainda analisar mais um 

elemento desta conjuntura. Ele se refere à questão da qualidade em educação.  

Para além de uma concepção liberal, que aproxima a qualidade em 

educação dos princípios de qualidade total, defendidos para o funcionamento 

                                                             
569 SPOSITO, 1984, p. 237. 
570 SPOSITO, 1984, p. 239. 
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das empresas, muito em voga, principalmente, na década de 1990, de uma 

forma geral as posições progressistas identificam a qualidade em educação com  

o provimento dos meios necessários para que o aluno possa se 
apropriar dos conhecimentos socialmente produzidos em sua cultura. 
A qualidade da educação passa, necessariamente, pelo investimento 
em infra-estrutura das escolas, materiais didáticos, salários e formação 
de professores573. 

 

Acrescentaríamos a esta definição, ainda, uma concepção didática e o 

oferecimento de matérias aos alunos e alunas que proporcionem condições para 

uma compreensão crítica de sua realidade, possibilitando uma visão ampla do 

contexto em que vivem e um posicionamento consciente em relação às grandes 

causas de seu tempo, de forma que possam se assumir como pessoas, 

integralmente, e se tornarem sujeitos ativos na sociedade. 

Porém, aqui não é disso que se trata. A questão da qualidade da 

educação, como bem referida por Beisiegel em vários de seus trabalhos, nessa 

época, do final dos anos 40 e na década de 50 e seguintes do século passado, 

representava não somente uma bandeira vazia de conteúdo, mas, 

principalmente, uma forma reacionária por meio da qual a elite econômica e 

social do país, naquele momento, procurava, mais uma vez, obstaculizar o 

avanço da democratização do ensino. Era, portanto, um expediente para manter 

a “dualidade de sistemas” na educação e garantir a continuidade da educação 

de nível secundário apenas para a juventude das classes abastadas, com 

condições de arcar com suas próprias despesas com educação, via de regra em 

escolas particulares, e com a compreensão de que, por esse meio, seriam 

preparadas para assumir as funções de direção na sociedade brasileira. Ao 

brandirem com a questão da qualidade em educação, essas classes 

argumentavam que a expansão indiscriminada do ensino médio causaria a 

impossibilidade de se manter os padrões de excelência anteriormente presentes 
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no sistema de ensino, que garantiam uma educação aristocrática e “reservada 

para as inteligências mais brilhantes”.  

Portanto, a questão da qualidade em educação tem que ser analisada de 

uma perspectiva de classe social. Diz Beisiegel: 

Nessa questão do conceito de qualidade do ensino da escola pública 
impõe-se considerar uma perspectiva de classe. Na verdade, quase 
todos os conceitos concernentes ao funcionamento do ensino – 
“qualidade” do ensino, “saber universal sistematizado” e muitos 
outros – têm sido trabalhados sob uma perspectiva inaceitavelmente 
abstrata e, consequentemente, conservadora, quando não mesmo 
reacionária. 
É necessário entender que as avaliações sobre a qualidade do ensino 
público podem variar de acordo com as perspectivas de classe do 
observador. Sob o ponto de vista dos segmentos privilegiados a 
qualidade do ensino público efetivamente piorou, nas últimas 
décadas, no âmbito do processo de sua expansão. Estes segmentos 
já não encontram na escola pública os padrões de ensino que 
encontravam no passado. Sob a perspectiva das grandes massas 
subalternas, a situação é diversa. A relação, aqui, se inverte, pois, à 
mediada que veio conquistando a possibilidade de matrícula, nos 
diversos degraus da escolaridade, a população passou a contar com 
serviços antes inacessíveis574. 

 

Ainda sobre essa questão, a qualidade na educação escolar, é necessário 

referir aqui, embora neste momento não possamos aprofundar essa discussão, 

outra questão que Beisiegel aponta, porém também sem aprofundar. Trata-se 

de que a crítica à qualidade da educação não era colocada apenas pelas 

pessoas que defendiam posições relativas às classes dominantes, mas, 

também, educadores e intelectuais em geral, com identificação mais “à 

esquerda” (radicais, segundo Beisiegel), que criticavam a escola por ser apenas 

um aparelho de reprodução da sociedade. Portanto, não viam ganhos 

significativos e, para alguns, nem mesmo sentido, na expansão das 

possibilidades de acesso das classes populares aos diversos níveis de ensino. 

Motivo pelo qual, se posicionaram contrariamente à “democratização do ensino”. 

Beiesiegel interpreta essa posição dizendo que, segundo eles: 

Apesar dessa extensão da escola às massas populares 
desfavorecidas, essa escola não teria sofrido alterações significativas 
em suas atribuições na reprodução das desigualdades sociais. 
Afirmam que [...] a escola brasileira, agora, como antes, de nenhum 
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modo estaria colocando em questão os fundamentos não-igualitários 
da sociedade de classes575. 

 

Portanto, a extensão das possibilidades de acesso estaria apenas 

disfarçando a permanência dos mecanismos de exclusão e de dominação. 

Nesse sentido, teriam ainda um caráter mais deletério, o de legitimar, pela 

possibilidade de ingresso, mas não de permanência desse público nas séries 

seguintes do ensino escolar, o discurso liberal de oportunidade para todos. Ou 

seja, a extensão de oportunidades levaria apenas à ampliação da ação 

ideológica desenvolvida pelo sistema escolar.   

Beisiegel chega a dizer:  

Há um certo tipo de literatura importante, mas mal estudada e mal 
divulgada no Brasil, onde a escola aparece como um monolítico e 
mecânico aparato de reforçamento e reprodução de um esquema de 
dominação576. (p. 119). 

 

Nesse esquema, o professor aparece como “um arauto a serviço de um 

sistema de dominação”577.  

O autor contesta dizendo que essa expansão, no Brasil, fez com que a 

situação da escola tivesse uma considerável mudança: 

os alunos passaram a ser recrutados nos mais diferentes segmentos 
da coletividade e desenvolve-se hoje, no interior da escola, uma 
imensa interação entre representações de mundo de todos os 
segmentos da coletividade. O próprio professor é um indivíduo 
submetido a um empobrecimento relativo crescente, tem sido obrigado 
a sair daquela condição de homem de gravata, empertigado, e a lutar 
pela defesa de reivindicações materiais, pedagógicas, enfim não me 
parece caber mais dentro daquele molde estabelecido por 
compreensões, a meu ver, um pouco esquemáticas da realidade578. 

 

Ainda se referindo à crítica ao processo de democratização do ensino, e 

em sua forma coloquial de se expressar neste artigo, afirma: 

muitos colegas defendem uma tese que dá mais ou menos no seguinte: 
não à escola, principalmente à escola pública, por ser um aparelho 
ideológico do poder. Lá dentro não há nada a ser feito. É preciso fazer 
a “revolução” lá fora para se conseguir trazer a “revolução” para dentro 
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da escola. Bom, mas um jurista diria a mesma coisa a respeito de todo 
o nosso aparelho ideológico da Justiça. O médico, preocupado com a 
expansão da medicina preventiva, a medicina popular, sente na sua 
atividade os mesmos obstáculos que o educador sente. Tenho a 
impressão de que o ônus de estar atuando no setor político, dentro dos 
partidos, mesmo dos partidos mais representativos dos interesses das 
camadas populares, também poderia produzir este tipo de reflexão. 
Seria bem melhor que pudéssemos fazer a “revolução” para depois 
fazer o partido que atendesse aos interesses da população. [...] 
Não sei como é possível defender uma tese como essa. Não vamos 
fazer nada na escola sem transformar a sociedade antes, para depois 
mudar a escola. Ora, a escola é parte da sociedade [...]579. 

 

A respeito dessa crítica, seguindo na linha anterior, ele diz que a realidade 

dos tempos atuais é que a escola é “uma coisa bastante diversificada”, que 

recebe “componentes de todos os setores da comunidade, reproduz dentro dela 

todas as tensões que caracterizam uma sociedade capitalista”580. 

Ainda que se possa deduzir que as motivações tão severas da crítica 

apontada pelos setores de esquerda estejam hoje relativamente atenuadas, 

nessa já segunda década do século XXI, colocamo-as aqui, pelo fato de que 

essa teoria educacional, da escola como simples aparato de reprodução do 

sistema, ainda persiste e é adotada por muitos professores e intelectuais ligados 

à educação.  

É interessante que Beisiegel, talvez pelo curto espaço de que dispunha 

ou mesmo por não estar disposto no momento a aprofundar essa discussão, não 

tenha colocado outras posições, mesmo de autores de “esquerda” ou “radicais” 

como ele refere. Nem mesmo faz a identificação dos autores que fundamentam 

as teorias da reprodução, a não ser quando cita “uma capa da tradução do livro 

de Bourdieu”581. Entretanto, é sabida a origem dessas posições e os autores a 

quem se refere. E não contesta, por exemplo, com autores, também “de 

esquerda” ou “radicais”, como já dito, como Antônio Gramsci, embora diga uma 

frase que bem pode ser referida às posições desse autor, ou seja, que a escola 

“reproduz dentro dela todas as tensões que caracterizam uma sociedade 

capitalista”. Efetivamente, Gramsci em sua visão de que o avanço social, nas 

sociedades “ocidentais”, não se dá pelo “assalto do aparelho de Estado”, mas 

                                                             
579 BEISIEGEL, p. 120 (grifos do autor). 
580 BEISIEGEL, p. 119. 
581 BEISIEGEL, p. 119. 
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por ocupar posições dentro de cada setor da “sociedade civil”, pois dentro de 

cada um deles se reproduz a luta de classes, traz outra compreensão do 

potencial papel da escola e dos próprios integrantes da mesma, sejam eles ou 

elas professores, estudantes ou ocupantes de cargos administrativos. Nesse 

caso, a luta dos setores “radicais” pela transformação, mesmo dentro da escola, 

dar-se-ia ao nível da ideologia, buscando instalar um pensamento contra 

hegemônico, diante da hegemonia ideológica dos representantes das classes 

dominantes582. 

Essa discussão poderia também incluir Paulo Freire, sobre quem 

Beisiegel é um especialista. Para Freire, todo o ato pedagógico é sempre um ato 

transformador, portanto, não se pode aceitar a história, o futuro, como 

inexorabilidade. Deve-se, sim, vê-los como possibilidade, como indeterminação. 

Por outro lado, “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda”583.    Embora essas ênfases tenham se acentuado 

nas últimas obras de Paulo Freire, como, por exemplo, em Pedagogia da 

Autonomia584 e Pedagogia da Indignação585, já quando o texto de Beisiegel foi 

publicado pela primeira vez (1980)586 havia extensa publicação de obras de 

Freire, dentre elas Educação como Prática da Liberdade (1967) e Pedagogia do 

Oprimido (1970)587, em que esses temas e outros semelhantes já estavam 

presentes. Deve-se, portanto, manter a postura, da qual Paulo Freire apresentou 

sempre uma convicção militante, de que “mudar é difícil, mas é possível”588. 

                                                             
582 Ver: COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de 
Janeiro : Campus, 1989. p. 89 e seguintes. Ver também: TAMARIT, José. Educar o soberano: 
crítica ao iluminismo pedagógico de ontem e de hoje. 2ª. Ed. – São Paulo : Cortez, 1999. 
Especialmente p. 56-62. 
583 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo 
: UNESP, 2000. 134 p. (Publicação póstuma). p. 67. 
584 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São 
Paulo : Paz e Terra, 1966. 152 p. 
585 FREIRE, Paulo. 2000. 
586 Usamos neste trabalho a obra de 2005 A qualidade do ensino na escola pública, que se 
constitui em uma coletânea de textos publicados anteriormente, entre eles, Relações entre a 
quantidade e a qualidade no ensino comum, cuja primeira publicação foi em 1980 (ver p. 111). 
587 Ver: GADOTTI, Moacir. (Org) PAULO FREIRE : Uma biobibliografia. São Paulo : CORTEZ 
EDITORA / INSTITUTO PAULO FREIRE, 1996. 739 p. Disponível em: http://seminario-
paulofreire.pbworks.com/f/unid2_ativ4paulofreire_umabiobibliografia.pdf  
588 FREIRE, 2000. p. 114. Paulo Freire conclui este livro – o último que escreveu e concluiu 
poucos dias antes de sua morte, com essas palavras: “Não importa em que sociedade 
estejamos e a que sociedade pertençamos, urge lutar com esperança e denodo”. 

http://seminario-paulofreire.pbworks.com/f/unid2_ativ4paulofreire_umabiobibliografia.pdf
http://seminario-paulofreire.pbworks.com/f/unid2_ativ4paulofreire_umabiobibliografia.pdf
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Evidentemente se fôssemos apresentar esses temas freirianos em 

profundidade e deles derivar toda a sua extensão e implicações para isso 

precisaríamos fazer outra tese. Entretanto, os referimos aqui, insuficiente e 

sumariamente, simplesmente para expressar que não precisamos ficar reféns de 

posturas apenas reprodutivistas, que se levadas ao extremo, implicam em 

desânimo e capitulação.  

Continuamos este capítulo, reafirmando algumas proposições que já 

apareceram, esparsamente, ao longo do mesmo.  

A primeira delas é a relação entre industrialização e educação. Todos os 

principais autores que citamos aqui são unânimes em atribuir às consequências 

do processo de industrialização as condições para a expansão da educação no 

Estado e Cidade de São Paulo. Isto porque, juntamente com a indústria, ocorre 

uma série de fenômenos que, se não exigem, pelo menos facilitam a busca de 

educação por parte da população, principalmente a mais carente. Esses 

fenômenos estão relacionados com a urbanização, o aumento abrupto da 

população nos centros habitacionais etc.    

Como expressa Romanelli: 

[...] a intensificação do processo de urbanização, o crescimento 
demográfico e o aumento gradativo da renda per capta fizeram-se 
acompanhar, naturalmente, de uma diminuição na taxa de 
analfabetismo. Isso demonstra que a demanda social de educação 
cresceu na medida em que aumentou a densidade demográfica, 
diminuiu o isolamento social e acelerou-se o processo de urbanização, 
que a industrialização sempre acarreta589. 

 

Na sequência, comentando um quadro que apresenta indicadores 

demográficos e econômicos e taxa de alfabetização, diz Romanelli: 

Percebe-se perfeitamente que há relação entre densidade 
demográfica, índice de urbanização e analfabetismo. Se se leva em 
conta que a urbanização é em parte decorrência da industrialização, 
conclui-se seguramente pela influência desta no índice de 
alfabetização do povo590. 

 

                                                             
589 ROMANELLI, p. 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
590 ROMANELLI, p. 62. 
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Também Beisiegel, tratando do período entre 1945 e 1960, refere-se às 

mudanças que levaram à reação das classes populares contra “reserva” do 

ensino médio às elites, ou seja, à organização dualista da escola brasileira, 

afirmando: 

Esta opção exprimia a reação popular em face das profundas 
mudanças que vinham marcando a economia e a sociedade na época:  
o crescimento urbano, a industrialização, a expansão das atividades 
no comércio e nos serviços – públicos e privados – [...]591 

 

Em outro local, Beisiegel refere-se a esses fenômenos como 

“capitalização”: 

A realização prática dessas disposições legais (refere-se às exigências 
constitucionais de educação elementar para todas as crianças, 
presentes nas Constituições de 1823, 1824 e 1934) veio ocorrendo 
com muito atraso e de modo desigual, nas diferentes regiões do país, 
acompanhando, em geral, os processos de urbanização e 
capitalização das localidades592. 

 

Voltaremos em breve a esse ponto, considerando que as expressões 

coletadas destes dois autores, como também a exposição no capítulo, são 

suficientes para confirmar que houve uma relação intrínseca entre os processos 

de industrialização e a educação no Brasil. 

O segundo ponto que gostaríamos de reafirmar, que se apresenta como 

um elemento pouco difundido e explorado quando se fala de educação no Brasil, 

é a secular resistência das elites brasileiras em estender a educação à 

população. Isso se constitui em um escândalo que, porém, fica obscurecido pela 

própria difusão, tanto por parte dos “donos do capital” como pelas classes 

médias, de uma ideologia, que por um lado proclama o direito de todos à 

educação, mas que atua prática e sistematicamente no sentido de restringir o 

acesso das populações carenciadas, diga-se em passant, seguramente mais de 

60% da população brasileira, às oportunidades de usufruir de um sistema de 

educação pública, gratuita e de qualidade. Os exemplos aqui apresentados, 

baseados na importante obra de Sposito, são eloquentes, tanto em relação aos 

                                                             
591 BEISIEGEL, 2005, p. 127-128. 
592 BEISIEGEL, 2005, 126. 
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setores públicos – Governo, Assembleia Legislativa, órgãos técnicos – quanto à 

imprensa. 

 A própria citação acima, de Beisiegel, embora referindo-se à extensão de 

oportunidade de ensino “a todas as crianças”, ou seja, ao ensino elementar, 

quando reporta que embora um preceito constitucional de mais de um século e 

meio recém começa a ser equacionado593, é uma prova disso. Se se considerar 

isso uma verdade, muito mais verdadeiro ainda se torna quando se considera o 

acesso das classes populares ao ensino secundário e, consequentemente, ao 

ensino superior.  

É, nesse sentido, que podemos afirmar que a negação do direito à 

educação às classes populares no país significa a tentativa de negação das 

elites aos direitos de cidadania, a uma vida digna, a fazer valer seus direitos de 

participação democrática nos destinos de suas vidas e de seu país. Poderíamos 

aqui referir a Anísio Teixeira, que ao falar do “padrão dualista” do ensino 

brasileiro, diz que esses “dualismos intelectuais [...] se não encobrem, disfarçam 

os dualismos sociais”594. É a busca da perpetuação desse dualismo social, neste 

que é um dos países de maiores desigualdades sociais do mundo, fruto de uma 

colossal concentração de rendas, que explica as sistemáticas deficiências do 

sistema de educação no país.  

Esse é o mecanismo pelo qual, em uma perspectiva fenomenológica, 

como colocamos no início do capítulo595, geração após geração existe uma 

negação a que as classes populares digam sua própria “palavra”, uma vez que 

“dizer a própria palavra” implica em tomar consciência do mundo e ainda, que 

nas sociedades capitalistas, a possibilidade de chegar à consciência de si e do 

                                                             
593 O texto original de Beisiegel é de 1993, cf. BEISIEGEL, 2005. p. 123. 
594 Apud HGCB, p. 482. Anísio Teixeira tem uma perspectiva otimista em relação a isso, dizendo 
que “o dualismo se conservou até bem pouco tempo”, (e o texto é de 1971). porém, Hoje o vemos 
como que ressurgiindo das cinzas, pelo menos como um eco do que foi no passado, com a nova 
política educacional implantada pelo governo de Michel Temer, promulgada e proclamada pelos 
meios de comunicação como um grande avanço em nossa educação, quando diz que os 
estudantes de Ensino Médio podem optar por se formar em cursos técnicos, para já ingressarem 
no mercado de trabalho. Esta observação não significa que não concordemos com a 
necessidade de mudanças na educação do país neste nível de ensino, porém consideramos que 
transformações nessas proporções deveriam ser muito melhor avaliada e aprofundadas, tanto 
pela população escolar, como por especialistas na área. 
595 Cf. Dizer a própria palavra, acima, p. 

 



234 
 

mundo depende fundamentalmente da educação. Conforme afirma Ernani Maria 

Fiore, no texto Conscientização e Educação, “Falar de educação 

conscientizadora é demasia verbal. Educação e conscientização se implicam, 

mutuamente”596. Negar educação é, portanto, também negar a consciência.  

É verdade que, da época que recebeu maior atenção neste trabalho, até 

o momento atual, a educação teve avanços significativos no país, que exigem 

um exame em profundidade e sistemático, o que está fora das possibilidades 

deste trabalho. Porém, só para fazer uma referência, esses avanços, via de 

regra, foram contraditórios. Principalmente, pelo fato de que, por um lado, a 

educação pública se tornou acessível à maioria da população, porém com 

inegáveis déficits de qualidade. Por outro lado, a educação, cada vez mais, é 

tratada como uma mercadoria e o acesso das classes populares, principalmente, 

à educação superior, só é possível mediante a rede privada de educação, que é 

por demais onerosa às classes trabalhadoras. Portanto, repete-se a situação já 

apresentada desde o início do capítulo. Somente a partir de 2002, várias políticas 

públicas foram efetivadas para modificar essa situação. Entretanto, no momento 

atual do país, essas políticas estão em sério risco de serem extintas.  

Podemos agora retomar a citação em que Beisiegel se refere à 

“capitalização”597. No texto, falávamos sobre a industrialização. Podemos inferir 

que Beisiegel se refere a uma questão mais ampla, em cujo bojo se dá a 

industrialização, ou seja, a transformação das relações sociais em relações 

sociais capitalistas.  

Efetivamente, os fenômenos de crescimento abrupto das cidades e dos 

problemas decorrentes de uma urbanização em condições precárias, não se 

devem somente à industrialização enquanto tal, mas à mudança do modo de 

produção em uma sociedade. Esses mesmos fenômenos se apresentaram nos 

países centrais do capitalismo, quando da passagem do modo de produção 

feudal ao modo de produção capitalista, principalmente, na Europa. Lá, 

entretanto, desde o início das contradições que levaram à crise do feudalismo 

até a implantação definitiva do capitalismo com as revoluções Industrial e 

                                                             
596 Op. cit. p. 65.  
597 Cf. nota 164. 
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Francesa, levou-se séculos. No Brasil, esse fenômeno se dá tardia e 

aceleradamente e, em certo sentido, ainda não está concluído. Entretanto, como 

já foi dito, a extensão das relações capitalistas de produção às zonas rurais, com 

a consequente expulsão de contingentes imensos da população do campo, 

ocorreu, em uma perspectiva histórica, recentemente e teve uma expressão 

significativa nas décadas 40 e 50 do século passado, chegando até, em sua 

expressão maior, à década de 1970. É também, por esses fatores, que ainda 

não superamos completamente a herança de uma aristocracia rural e de 

lideranças políticas que, em alguma medida, repetem os mesmos métodos do 

passado e também concepções ideológicas herdadas dessa época.  

É também por isso que se torna necessária a reflexão de que, se essas 

transformações ocorrem de uma forma geral com a mudança ampla do modo de 

produção, em cada formação social598, ou em cada sociedade específica, o 

processo ocorre de forma diferenciada, guardando reciprocidade com o 

desenvolvimento histórico da mesma.   

José Tamarit nos dá alguns exemplos desse fenômeno, o primeiro em 

relação à Inglaterra, o país onde se deu o início da industrialização. O segundo 

na Argentina. 

Na Inglaterra, em 1807, um deputado tory, Davies Ciddy, dizia: 
"Por mais atrativo que possa ser teoricamente o projeto de dar 
mais instrução às classes trabalhadoras pobres, seria mal para 
sua moral e felicidade; eles aprenderiam a desprezar sua 
condição de vida, em lugar de torná-los bons servidores na 
agricultura e em outros trabalhos. Em lugar de ensinar-lhes a 
subordinação, torná-los-ia facciosos e revolucionários...; a 
instrução lhes permitiria ler livros sediciosos, más obras e 
publicações anticristãs; os faria insolentes para com, seus 
superiores e, em poucos anos, o Parlamento seria obrigado a 
empregar contra eles a força das leis"599.   

 

O texto fala por si só em relação à negação do direito à educação às 

classes trabalhadoras. Entretanto, Tamarit apresenta a seguir, o pronunciamento 

de W. E. Foster, no parlamento inglês, sessenta anos após o discurso do 

                                                             
598 BOTTOMORE, Tom – editor. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro : Zahar, 
1988. 455p.  p. 159. 
599 TAMARIT, José. Educar o soberano : crítica ao iluminismo pedagógico de ontem e de hoje. 
2ª ed. São Paulo : Cortez, 1999. 152p. p. 56.. 
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Deputado Davies Ciddy. Nessa ocasião, estava em discussão o estabelecimento 

da instrução obrigatória no país. As palavras de Foster foram: “Nossa 

prosperidade industrial, a marcha normal de nosso sistema constitucional e 

nosso poder nacional dependem dessa lei”600. Tamarit comenta sobre essa 

mudança de posição, em sessenta anos, dos representantes dos interesses 

industriais no Parlamento, dizendo que se tratava de um testemunho histórico da 

subordinação dos interesses da educação do povo aos interesses das classes 

dominantes, como também aos fins que essa classe começava a atribuir à 

instrução pública em função do desenvolvimento do capitalismo601. Vale 

ressaltar que, nesse tempo, o Brasil era ainda um país escravagista e que mais 

de um século e meio após, em pleno desenvolvimento do capitalismo brasileiro, 

as elites ainda insistiam em restringir o acesso à educação pelas classes 

populares.  

O exemplo em relação à Argentina é dado pelas palavras de Domingo 

Faustino Sarmiento, segundo Tamarit, um “intelectual orgânico”, da burguesia 

argentina, que chegou a Presidência da Nação, de 1868 a 1874. Tamarit cita 

Sarmiento: 

O mestre-escola, ao colocar nas mãos da criança o alfabeto, a 
transforma em membro integrante dos povos civilizados do mundo... 
Um povo ignorante sempre elegerá Rosas, há que educar, pois, o 
soberano602.  

 

Logo a seguir, Tamarit cita Mitre, dizendo que este compartilha das 

inquietudes de Sarmiento: 

É necessário que a inteligência governe, que o povo se eduque para 
governar-se melhor, para que a razão pública se forme, para que o 
governo seja a imagem e semelhança da inteligência, e isto só se 
consegue elevando o nível intelectual dos mais instruídos e educando 
o maior número possível de ignorantes, para que a barbárie não 
vença603. 

 

 

                                                             
600 TAMARIT. p. 56. 
601 TAMARIT. p. 57. 
602 TAMARIT. p. 57-58. A referência a Rosas, trata-se da referência ao caudilhismo, ou seja, à 
liderança política carismática ligada a setores tradicionais da sociedade, como militares e 
grandes fazendeiros. Rosas foi um caudilho que governou a Província de Buenos Aires, de 1835 
a 1852. 
603 TAMARIT. p. 58. Bartolomé Mitre foi presidente da Argentina de 1862 a 1868. 
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Tamarit vê, nesses exemplos, a articulação das classes dominantes para 

estender sua hegemonia, como forma de controle político sobre as classes 

populares. Como vimos, esse mesmo raciocínio não ocorreu no Brasil. Aqui a 

opção foi ao contrário, restringir ao máximo o acesso das classes populares à 

educação, mesmo no período de desenvolvimento da industrialização. Um 

exemplo de como, em formações sociais distintas, também se considera de 

forma distinta a questão da educação, embora sob a mesma base econômico-

social da industrialização. Ou seja, o aspecto histórico da relação tem também 

um fator estruturante sobre como se dará o desenrolar do processo. A própria 

Romanelli diz que  

fatores como herança cultural, a ordem política e o próprio sistema 
econômico podem atuar de forma que orientem a demanda social de 
educação e controlem a oferta de escolas604. 

 

Ao que acrescentaríamos: também ao tipo de educação ofertada à 

população. 

Porém, adverte Beisiegel, as conexões entre a mudança social global e a 

mudança nos serviços da educação não são mecânicas e diretas605. No texto, 

ele se refere ao descompasso entre as oportunidades de trabalho que o 

processo de industrialização implicava, seja na própria indústria, seja em outros 

setores, exigindo uma formação de mão-de-obra melhor qualificada e a natureza 

dos serviços educacionais abertos a setores cada vez mais amplos da 

população.  

Esse é, certamente, um dos reflexos do que já foi apontado acima, quando 

citamos Romanelli, dizendo do desiquilíbrio, ou o que chamamos de assimetria, 

entre a base produtiva da sociedade e a educação. Ou seja, embora haja uma 

relação direta entre o processo de industrialização e as condições para a 

expansão da educação, isso não garante que ambas, reciprocamente se 

correspondam.  É esse também um sintoma da fragilidade do sistema 

educacional no Brasil. Não obstante, como também já foi afirmado, a aspiração 

                                                             
604 ROMANELLI, p. 26. 
605 BEISIEGEL, p. 128. 
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à educação foi vista pelas classes subalternas como uma via para a ascensão 

social e, por isso, a luta para que esse direito social lhes seja garantido.  

Por outro lado, embora concordando com o argumento de que a 

industrialização no Brasil não ocorreu em função de avanços tecnológicos 

próprios e sim pela importação de tecnologia, não podemos deixar de sentir no 

argumento de Romanelli um certo ranço de tecnicismo, como se o interesse de 

correspondência entre desenvolvimento econômico e educação tivesse  que 

implicar em uma relação direta entre ambas. 

Outra decorrência, tanto do que foi colocado como a incidência do fator 

desenvolvimento histórico específico de uma formação social e o tipo de 

educação que se pratica, quanto da defasagem entre base produtiva da 

sociedade e educação, é o “paradoxo da educação”, que, no Brasil, ganha uma 

proporção fundamental. Essa expressão é usada por Décio Saes e pode ser 

empregada em dois sentidos. 

Em primeiro lugar, ele se revela pelo fato de que desde a Constituição de 

1824, passando por quase todas as outras de lá para cá, de alguma forma o 

direito à educação está presente, como também que a necessidade da educação 

foi assimilada pela população em geral, nas suas diversas classes, sendo esse 

um princípio praticamente defendido por todos. Porém a efetividade prática do 

fornecimento da educação pública, gratuita e de qualidade para toda a população 

está longe de ser alcançada. Recém a sociedade brasileira está chegando a 

equacionar o problema do acesso da população em idade escolar ao ensino 

fundamental, ou seja, o “direito de entrada”, mas persistem secularmente as 

dificuldades do sistema de educação em garantir o que chamaria “direito de 

permanência” e o próprio Saes chama “direito de saída”. Isso porque, persistem 

os problemas relacionados ao fracasso escolar, ao retardo escolar, à evasão 

escolar, ao iletrismo etc.606  

Em segundo lugar, e este é o ponto que mais interessa aqui e que mais 

incide sobre nosso trabalho, é o paradoxo de que as classes dominantes da 

sociedade, as que definem os rumos políticos do país e as políticas públicas  

deles decorrentes, aceitam e compartilham da premissa da educação de todos 

                                                             
606 SAES, 2016. p. 219. 
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e todas na sociedade brasileira, ou seja da ideologia escolar “superficial”, 

conforme Décio Saes. Porém na ideologia escolar “prática” ou seja, naquela que 

se transforma em planejamento, providências e ações práticas, essa classe se 

revela no mínimo claudicante quanto a este princípio. Isso porque, 

diferentemente de outras formações sociais também capitalistas, aqui o 

empresariado e os escalões dirigentes do país querem um mínimo de instrução 

escolar, porém não “demais”. É o que explicita Décio Saes: 

Os agentes da classe capitalista – isto é os empresários – têm 
necessidade  de que sua mão de obra saiba pelo menos ler, escrever 
e contar. Em tese, portanto, eles poderiam ser favoráveis a que o 
Estado garantisse um mínimo de instrução para todos. Na prática, 
porém, se os empresários, de um lado, esperam que sua mão de obra 
não tenha “instrução de menos”, de outro eles temem que sua mão de 
obra tenha “instrução demais”. A “instrução demais” poderia ser, em 
primeiro lugar, inconveniente de um ponto de vista ideológico e político 
caso ela propiciasse a “conscientização” da mão de obra e levasse à 
contestação da legitimidade do próprio sistema empresarial privado. 
Ela poderia, em segundo lugar, criar problemas imediatos na própria 
organização do processo de trabalho dentro das empresas; uma vez 
dotado de uma “superinstrução”, o trabalhador poderia querer interferir 
em princípios sob controle da direção da empresa, como a definição 
de metas, a proposição de métodos ou o controle de qualidade. Pode-
se concluir, portanto, que no terreno da educação da mão de obra, dois 
fantasmas rondam o empresariado: o fantasma da politização e o 
fantasma da sobrequalificação607. 

 

 A argumentação de Saes continua dizendo que também para a classe 

trabalhadora a educação não se torna interessante, pela necessidade de contar 

com seus filhos em idade escolar para o suprimento das necessidades básicas 

da família. Segundo essa argumentação, a classe trabalhadora reconhece que 

seus filhos não terão continuidade na escola, sendo excluídos no processo, 

antes de chegar a uma formação. Portanto, seria preferível que ao invés de se 

dedicar ao estudo, que ficaria incompleto, encaminhar seus filhos à luta pela 

subsistência, como auxiliar na manutenção econômica do grupo familiar. Seria 

uma espécie de cálculo entre o que se ganharia e o que se perderia enviando os 

filhos à escola. E, nesse caso, o resultado seria que o maior ganho não é pela 

educação.  

Restaria assim à classe média o interesse em efetivar a ideologia escolar, 

assegurando o direito de todos à educação. Entretanto, seu interesse não seria 

                                                             
607 SAES, 2016. p. 224. 
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efetivamente pela promoção humana da classe trabalhadora através da 

educação, mas defende essa ideologia como uma espécie de “prova de 

contraste”.  Isso se daria pela demonstração que, uma vez que a classe 

trabalhadora não conclui seus estudos, e para isso a própria classe média, que 

constitui o corpo efetivo do sistema escolar – dirigentes, técnicos pedagógicos, 

professores – toma as providências necessárias, é a própria classe média que 

está apta, habilitada e deve continuar usufruindo da educação e dos cargos tanto 

no sistema escolar e como na própria sociedade, à que a educação dá acesso. 

Essas providências seriam uma forma de autodefesa e de garantia de 

perpetuação da classe média.  

Porém, pelo estudo que estamos fazendo, fica a pergunta sobre se essa 

hipótese se confirma historicamente. Tomamos como verdade, como já foi 

referido acima, que a iniciativa da formação das Sociedades Amigos de Bairros, 

tão indispensáveis para a luta pela educação, deveu-se à uma incipiente classe 

média. Entretanto, pensamos que somente esse grupo provavelmente não teria 

condições de formar uma massa de pressão suficiente para garantir a abertura 

de escolas. Também foi dito que essa iniciativa das Sociedades Amigos de 

Bairros foi estendida à população mais carente. Teria sido ela apenas uma 

massa de manobra para as classes médias conseguirem educação? São 

questões que ficam. Contudo, acreditamos real o paradoxo de que a classe 

capitalista não pode prescindir de um mínimo de educação, porém teme 

“educação demais”. E, em nosso ponto de vista, também entendemos que parte 

desse paradoxo, que se mostra tão efetivo na sociedade brasileira pela tentativa 

de faz-se perpetuar a dualidade de sistemas na educação, deve-se em muito ao 

hibridismo apontado, de uma classe capitalista associada, intrinsecamente, e 

herdeira ideológica da aristocracia rural. 

Por fim, a última das três proposições que já apareceu no texto e que 

gostaríamos de reafirmar, e ainda, que tem relação direta com o que foi dito 

imediatamente acima, é que a conquista do direito à educação no Brasil se deveu 

à luta popular com esta finalidade, cujo ponto mais expressivo, que rompeu com 

a forma como a dualidade de sistemas na educação se apresentava até então, 

com a negação do acesso ao ensino médio às populações médias e 

empobrecidas,  ocorreu no período entre 1930 e 1960, consolidando-se com a 
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Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, e com a Lei da Reforma do Ensino de 1º e 

2º Graus, Lei 5692, de 1971. 

É o que encontramos, por exemplo, em Beisiegel, quando afirma: 

Entre a situação escolar formalizada nos termos das “leis orgânicas” 
dos primeiros anos da década de 40 e a situação definida em 1971, 
com a Lei nº 5.692, ocorreu uma verdadeira revolução na organização 
do sistema escolar brasileiro. E a mudança não foi produto do acaso 
ou da vontade do legislador. Enquanto os responsáveis pela 
administração do ensino e os educadores continuavam a defender o 
caráter seletivo e a função propedêutica da escola secundária, a 
população urbana das regiões mais desenvolvidas do país, pela força 
de suas reivindicações educacionais, acabou provocando o início e o 
desenvolvimento do processo de expansão desse tipo de escolas 
médias. Nos primeiros anos da década de 60, pelo menos nas áreas 
urbanas do Estado de São Paulo, a escola secundária pública já era 
acessível a candidatos de todas as classes sociais608.  

 

 Como também: 

Enquanto administradores e educadores em geral ainda 
compreendiam a escola secundária como local de seleção e 
encaminhamento escolar das “futuras elites” do país e, por isso mesmo 
reagiam contra os apelos em favor da ampliação do número de vagas, 
amplos segmentos populares das coletividades urbanas já vinham 
lutando pelo ingresso de seus filhos nesta “estrada real”, isto é, nesse 
padrão de escolaridade tradicionalmente reservado à formação e à 
ilustração das minorias dominantes609.  

 

E esclarece: 

Esta opção exprimia a reação popular em face das profundas 
mudanças que vinham marcando a economia e a sociedade na época: 
crescimento urbano, a industrialização, a expansão das atividades no 
comércio e nos serviços – públicos e privados – alteravam a estrutura 
do mercado de trabalho, criando novas possibilidade de realização 
profissional em profissões mais compensadoras do que a ocupação 
manual nas cidades e no campo. A escola secundária começou a ser 
procurada porque aos olhos da população surgia como o principal 
caminho de ascensão às novas ocupações610. 

 

 Em outro texto, Beisiegel reafirma as mesmas ideias 

[...] a antiga escola secundária, mantida quase que exclusivamente 
pela iniciativa particular e destinada ao encaminhamento de jovens 
privilegiados para as escolas superiores, vinha sendo rapidamente 
transformada em mera continuidade do ensino primário fundamental 
comum, por força das reivindicações educacionais das populações 

                                                             
608 BEISIEGEL, 2005. p. 127 (grifos do autor). 
609 BEISIEGEL, 2005. p. 127.  
610 BEISIEGEL, 2005. p. 127-128. 
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urbanas. Identificando na escolaridade as melhores possibilidades de 
realização social e profissional para os filhos, as populações urbanas 
do Estado, a partir de 1945, através de suas pressões junto aos 
deputados estaduais e a outros agentes da política estadual, haviam 
provocado rápida expansão da rede de escolas públicas de ensino 
secundário611.   

  

 A menção aos deputados estaduais, como também à atuação 

fundamental do Governador Jânio Quadros, responsável pela “gênese da 

extensão” do ensino médio às camadas populares, principalmente, na cidade de 

São Paulo, pode dar a falsa impressão que foi por obra dos políticos que essa 

expansão ocorreu. Porém, em relação a isso, recorremos à clareza do 

pensamento de Francisco Weffort, citado por Sposito, com a qual concordamos 

plenamente: 

A presença das classes populares – quer de modo difuso, quer organizado – 
na criação de unidades de ensino indica que elas já constituíam forças nova 
a serem levadas em conta no âmbito das orientações dominantes, quando os 
centros urbanos com São Paulo sofriam os efeitos do processo urbano-
industrial e da crise política do Estado brasileiro. A esse respeito, as reflexões 
de Francisco Weffort tornam-se sugestivas: “Donde vem a força que a massa 
ilusoriamente atribui ao líder?”. Sua resposta clara e direta aponta: “Dela 
mesma”612. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
611 BEISIEGEL, 2005. p. 148. 
612 SPOSITO, 1984. p. 241. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Vários temas surgiram ao longo deste trabalho. Queremos esboçar 

alguns, com a compreensão que nenhum deles é conclusivo, pois a pesquisa 

deve continuar na busca de melhor esclarecimento dos aspectos históricos e 

também interpretativos do que até aqui foi trabalhado. Entretanto, não 

capitulamos diante de nossa responsabilidade na seleção e entrelaçamento dos 

diversos elementos estudados por diversos autores e da nossa interpretação de 

fundo, que levou a essa seleção. 

 Um primeiro tema que consideramos necessário é quanto ao que foi 

exposto relativamente ao sentido social do movimento metodista na Inglaterra, 

nos séculos XVIII e XIX. Apesar de sua vinculação aos pobres, fartamente 

comprovada, torna-se também inegável que Wesley, devido às contradições 

inerentes à sua obra, teve um papel importante na conformação do ethos 

burguês na passagem do feudalismo ao capitalismo, ou, nos estertores do 

feudalismo com a passagem do capitalismo mercantil ao capitalismo industrial, 

como diz Assmann. É provável que essa sua contribuição tenha se dado no 

sentido da rigidez hierárquica e disciplinar com que conduziu o seu movimento, 

que passou a fazer parte de uma grande parcela do proletariado inglês e que 

possivelmente se tornou “modelo” para o mundo industrial em geral. 

Inegavelmente, esse elemento favoreceu à burguesia e contribuiu para frear 

qualquer ímpeto revolucionário do proletariado inglês, embora não tenham 

faltado movimentos nesse sentido.  

Pode-se argumentar que, como já mencionado e como referido por 

Assmann, não se poderia esperar de Wesley que ele tivesse a clareza que 

atualmente se pode ter, a partir da sociologia e das ciências políticas, que só se 

formaram e forneceram elementos para uma análise deste tipo, da segunda 

metade do século XIX em diante. Entretanto, surgiram diversos movimentos de 

reação dos trabalhadores ao que estava se formando como sociedade industrial, 
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com as condições mais severas de trabalho e jornadas de doze até dezesseis 

horas, empregando, em alguns casos, até crianças a partir dos cinco anos de 

idade e também mulheres, sem que tivessem o mínimo de condições de cuidar 

de seus filhos e chegando ao ponto de, em algumas vezes, até mesmo darem à 

luz na própria fábrica por não contarem com dispensa do trabalho nem mesmo 

para isso. A rigidez e a disciplina exigidas por Wesley e exponencialmente 

multiplicadas por seus seguidores no momento do “cerne” da implantação das 

indústrias, sem se tornar um movimento crítico a coisas como essas que 

aconteciam, faz do metodismo um movimento que, apesar de algumas iniciativas 

de  Wesley, como as lutas contra o escravismo e pela reforma das prisões, no 

mínimo calou-se ou se omitiu diante da situação, com o agravante que fazia isso 

em defesa da ordem e da manutenção das instituições da época.  

Aqui torna-se importante aduzirmos, novamente, o surgimento de um forte 

movimento de “jacobinismo” inglês, por influência do processo revolucionário na 

França, ainda no período de vida de Wesley, que se estendeu até as primeiras 

décadas do século XIX. Porém esse “jacobinismo” foi rejeitado tanto por Wesley 

como pelos seus sucessores. Apesar de viver junto aos pobres, Wesley jamais 

seria um "jacobino". Fazendo uma analogia sobre o pensamento marxista em 

relação à classe trabalhadora, podemos dizer que pela sua permanente 

preocupação e vivência com os pobres Wesley no máximo chegou a se 

aproximar e considerar os pobres “em si”, mas nunca “para si”, ou seja, nunca 

esboçou ou se engajou em um movimento que tivesse como alvo a libertação 

dos pobres da dominação que sofriam por parte do Estado, das classes altas 

(principalmente nobreza e aristocracia) e dos industriais. No máximo suas ações, 

embora com enfoques coletivos e de presença pública do movimento na luta 

contra males sociais, chegaram a uma postura "filantrópica" em relação aos 

pobres, e assim mesmo, como objetivo de levá-los “à religião”. Temos 

consciência do sentido explosivamente polêmico desta afirmação, diante de 

tantas obras sobre Wesley que exaltam seus compromissos para com os pobres. 

Entretanto pensamos que esta é uma questão a ser aprofundada na discussão 

sobre o metodismo original, ou seja, quais os limites e o alcance desse 

compromisso. Certamente, seria demasiado e até descabido imaginar um 

Wesley “revolucionário”. Porém suas aproximações e compromissos, que 
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poderiam ser no sentido da emancipação não apenas pessoal, pela vivência 

religiosa, mas do “povo”, pobre em geral (para lembrar a expressão povo 

chamado metodista), na perspectiva da mudança das condições sociais e 

econômicas que o submetiam, ficam, no melhor da boa vontade, a meio caminho 

entre a emancipação e a submissão a toda ordem de hierarquia. E tememos que 

muito mais próximas desta do que daquela.  

Nesse mesmo sentido, dois fatos referidos por Thompson, nos dão a 

tônica das posições assumidas pelo metodismo logo após a morte de Wesley, 

os dois referidos à liderança de Jabez Bunting: a expulsão dos metodista 

jacobinos e dos metodista ludistas (grupos de jovens trabalhadores que se 

reuniam para depredar as fábricas em repúdio às condições de trabalho a que 

os operários eram submetidos)613 e a proibição de que se ensinasse a escrever 

nas escolas dominicais, atitude essa considerada uma ofensa ao Dia do 

Senhor614 (voltaremos a esse ponto mais adiante). 

Atitudes como essas nos levam, necessariamente, a considerar que o 

metodismo ter se tornado uma denominação de classe média e ter-se prestado 

a fazer parte – ideologicamente – da extensão da dominação norte americana a 

outros lugares do mundo, inclusive ao nosso país, deve-se ao fato de que ele já 

continha esse germe em suas origens, mesmo nos tempos de Wesley. A 

passagem para os Estados Unidos da América e também a chegada na América 

Latina e no Brasil são tidas no imaginário metodista, por muitas pessoas, mas 

também alimentado por vários autores de destaque no meio metodista, como 

“mediações distorcionantes” na transmissão do legado original de Wesley615. 

Esse é um tema a ser aprofundado, que foge aos objetivos de nosso trabalho. 

Entretanto, como uma impressão primeira a ser aprofundada, o que vimos nos 

leva a considerar que no metodismo original havia, pelo menos, várias 

possibilidades ou vários caminhos apontados para serem seguidos. O fato de o 

metodismo, na sua versão mais “ortodoxa” ter enveredado pela senda da 

conformação com o mundo capitalista, ter-se tornado um elemento ideológico de 

afirmação desse mundo e da moral a ele necessária e ter-se tornado elemento 

                                                             
613 THOMPSON, Vol 2. p. 227-277. 
614 THOMPSON, Vol 2. p. 230 
615 No livro citado Luta pela vida e Evangelização: a tradição metodista na América Latina, há 
uma Seção inteira, a seção II, destinada a discutir esse enfoque. Veja-se p. 47 a 128. 
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de expansão dessa visão de mundo tão apreciada e instrumental a esse modo 

de produção, não significa, reafirmamos, uma traição às origens, mas, pelo 

menos, o desdobramento de uma de suas possíveis vertentes. Nós, como muitos 

outros pesquisadores brasileiros sobre o metodismo, até, recentemente, 

pensávamos que “temos que redimir o metodismo de sua influência ideológica 

norte americana e voltar a Wesley”, com o fito de, por exemplo, reforçar a postura 

nova que a Igreja Metodista assumiu, no Brasil, a partir dos anos 1960, (e que 

hoje, tragicamente abandona),  que se condensou no Plano para a Vida e a 

Missão da Igreja (veja-se, por exemplo, nossa posição ainda no primeiro capítulo 

desta tese). Hoje temos dificuldade em pensar da mesma maneira. Ao invés 

disso, pensamos que temos que aprofundar o balanço crítico dessa tradição. 

Certamente, aí encontraremos elementos positivos para uma nova inserção de 

Igreja – tão necessária nos dias atuais. Mas o metodismo, nesses termos, terá 

que, necessariamente, assumir a consciência das ambiguidades e perplexidades 

cravadas nos momentos de seu nascedouro e nas contradições de seu principal 

líder fundador.  

Por outro lado, não consideramos, atualmente, que haja necessidade de 

o metodismo se escudar no movimento original para constituir-se em uma Igreja, 

francamente, aliada às classes populares e a projetos de radical mudança dos 

rumos da sociedade em vista de um mundo, onde seja abolida a dominação de 

classe e a exploração do ser humano pelo ser humano. Além do mais, hoje, a 

transformação radical que se requer é muito mais ampla do que a visualizada 

pelos movimentos de esquerda até recentemente. As lutas são muitas, de 

diversas ordens, embora a modificação da estrutura econômica seja, em nosso 

ponto de vista, pedra fundamental da nova realidade que se espera e necessita, 

mais do que nunca. Concordamos com Hugo Assmann, quando diz: 

Wesley não poderá ser invocado para tudo o que o metodismo 
necessita hoje (e ele falou isso em 1985...) para encarnar-se 
frutiferamente na realidade [...] Por outra parte, se não há uma 
fidelidade às origens, intocável como “ortodoxia fundante” frente a 
mediações distorcionantes (norte-americanizantes...) do metodismo 
posterior, existe o direito à inovação criadora, já que existem também 
outros argumentos para distanciar-se dessas mediações616. 

  

                                                             
616 ASSMANN, Hugo. In: MÍGUEZ BONINO. p. 191. 
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 Podemos acrescentar: para distanciar-se até mesmo de uma boa parte 

do que se poderia considerar “ortodoxia fundante”. 

Quanto à educação, que acima colocamos como uma possível “chave de 

leitura” do sentido social da presença do metodismo, encontramos que Wesley, 

à diferença dos calvinistas, optou, deliberadamente, por ter escolas e não 

Academias, ou Universidades; embora seus seguidores, nos Estados Unidos da 

América, tenham optado por estas últimas modalidades e tenham sido criticados 

por isso. 

Ao fazer essa opção, inclinou-se a uma educação básica que, embora 

com um currículo muito exigente, que incluía nos últimos anos latim, grego e 

hebraico, se aproximava do academicismo de Oxford. Ainda assim, há que se 

reconhecer e louvar, o Metodismo fez uma obra grandiosa na educação básica, 

no que era considerado na época escola de "ler, escrever e fazer contas", tanto 

nos colégios como nas escolas dominicais, abrangendo tanto crianças como 

jovens, trabalhadores e até anciãos (na escola da Fundição, Wesley refere à 

presença de pessoas de cabelos brancos) e, também, de pessoas de ambos os 

sexos – essas duas últimas categorias efetivamente revolucionárias para a 

época. Essa obra é considerada por Reily como parte da "influência do 

metodismo na Reforma da Social na Inglaterra no Século XVIII”617.  

Também Thompson admite: 

Somos tentados a perdoar alguns dos pecados do Metodismo, quando 
verificamos que, ao menos, proporcionou uma educação rudimentar a 
crianças e adultos nas escolas dominicais; cabe também recordar o 
quadro de felicidade traçado por Bamford sobre a escola de Middleton, 
no final da década de 1790, frequentada por "rapazes carvoeiros e 
suas irmãs" e pelos filhos dos tecelões e dos trabalhadores de Whittle, 
Bowlee, Jumbo e de White Moss618.  

 

Porém, desgraçadamente (no sentido original, de destituído de Graça, 

mas, também de algo sem um leve traço que possa trazer alegria), Thompson 

                                                             
617 REILY,  Duncan A. A Influência do Metodismo na Reforma Social na Inglerra.  Disponível in:  
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/a_influencia_do_metodismo_na_reforma_da_inglate
rra.pdf 
618 THOMPSON, Vol 2. p. 230. 

http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/a_influencia_do_metodismo_na_reforma_da_inglaterra.pdf
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/a_influencia_do_metodismo_na_reforma_da_inglaterra.pdf
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continua: "Mas é justamente este quadro de flexibilidade dos primeiros 

metodistas que Bunting foi incapaz de perdoar". 

E complementa: 

No exercício de seu ministério em Sheffield em 1808, ao descobrir que 
as crianças aprendiam a escrever nas escolas dominicais, sua 
indignação não teve limites. Ali estava "um terrível desrespeito ao 
Sabbat". Não podia haver dúvidas a respeito de sua inconveniência 
teológica, pois embora ensinar crianças a lerem as escrituras fosse um 
"bem espiritual", a escrita representava uma "arte secular" da qual 
poderia resultar "vantagens profanas".619 

 

A partir desse fato, e também de outro semelhante, em Liverpool, em 

1809:  

Bunting esteve à frente de um movimento amplamente vitorioso na 
extirpação dessa insidiosa "violação" do Dia do Senhor, até a década 
de 1840. Esse foi, inclusive, um dos meios pelos quais Bunting adquiriu 
fama nacional620. 

 

Pode-se argumentar que esses fatos ocorreram após a morte de John 

Wesley, porém, inegavelmente, fazem parte da continuidade da “tradição 

metodista original”. 

A Dissidência, ao contrário, como vimos, em suas Academias optou por 

conhecimentos novos, que estavam surgindo com o empirismo de Locke e o 

Liberalismo. Nessa medida, tomaram o lado progressista da história e não 

somente favoreceram os estudos técnicos que impulsionaram a Revolução 

Industrial, como alimentaram de conhecimentos e pesquisas, a burguesia em 

ascensão.  

Neste sentido, é interessante notar que, embora, nitidamente Wesley 

tenha resistido ao avanço do projeto burguês, para se manter como um 

movimento religiosos “da ordem”, optando pela monarquia, na prática em sua 

ação junto ao povo, pela inculcação da disciplina e da ideia da ordem, foi muito 

mais efetivo em servir à burguesia do que a Dissidência, que se colocava ao lado 

                                                             
619 THOMPSON, Vol 2. p. 230. 
620 THOMPSON, Vol 2. p. 230.. 
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dela, mas dava uma contribuição muito mais no sentido intelectual do que 

propriamente de submissão das classe populares ao projeto burguês. 

Também é interessante notar que, embora um acadêmico de Oxford, fiel 

à Igreja Anglicana, Wesley, como vimos, no primeiro capítulo, na discussão 

sobre sua Antropologia, também se deixou influenciar pelas ideias de Locke. 

Porém procurou essa proximidade no âmbito intelectual, no sentido de usá-la 

como suporte para parte de sua teologia e não para fins da vida prática, como 

fizeram os calvinistas. Também a influência liberal favoreceu o livre pensamento, 

coisa que para Wesley era totalmente rejeitada.  

Outro aspecto a considerar dessa pesquisa é a relação da industrialização 

com a educação. Do que conseguimos estudar ficou claro que nem na Inglaterra 

do início da Revolução Industrial, nem no Brasil, no seu processo de 

industrialização da primeira metade do século XX, a indústria, por si só, requereu 

ou favoreceu à educação. O processo da educação das massas estava muito 

mais referido aos fenômenos correlatos à industrialização do que a ela própria, 

como, por exemplo, a urbanização, representando uma concentração urbana 

extraordinária e não planejada, fruto da imigração espontânea em busca de 

oportunidades ou forçada pela expulsão do campo. Quanto às indústrias, elas 

próprias tomavam a seu encargo a formação de seus quadros necessários.  

Com relação ao tema da Reforma Agrária, como aludimos no terceiro 

capítulo, também não deixa de haver controvérsias. Arruda diz que o camponês, 

por ter sua vida regrada e organizada segundo os ciclos da natureza, produzindo 

praticamente tudo o de que necessitava, por si só não tinha interesse na 

educação. A expulsão do campo, com a formação de uma burguesia agrária que 

impulsionou com seus recursos financeiros a nova presença da Inglaterra no 

mundo e sua expansão imperialista, sim, ao forçar uma concentração urbana 

completamente desorganizada indiretamente favoreceu, após algum tempo, até 

que surgissem os primeiros movimentos operários, iniciativas no sentido da 

educação da população pobre. No Brasil, entretanto, principalmente a partir da 

modernização capitalista, mesmo no meio rural, houve um forte apelo à 

educação e sabemos que crianças, nos diversos pontos do país, fizeram e fazem 

longos percursos para chegarem às escolas, em jornadas às vezes extensas, 

que se repetem diariamente ao longo das semanas. 
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Nesse sentido, Beiesiegel chega a aludir o movimento significativo de 

alfabetização, mesmo em áreas rurais do Estado de Alagoas, distante 

significativamente de São Paulo, devido à influência da modernização que este 

Estado e sua Capital impulsionaram e que teve um efeito significativo no 

imaginário dessas populações e outras, nos mais diversos pontos do país. 

Também cabe ressaltar que, muito mais recentemente, as experiências 

de Reforma Agrária, principalmente, as levadas a cabo pela força e luta do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocasionam uma 

ebulição no sentido da educação, com experiências as mais diversas e 

significativas nos locais de assentamentos.   

Portanto, a Reforma Agrária, no nosso entender, se não se torna 

importante para o desenvolvimento industrial, no sentido de criar mercado e 

população em condições de dele participar, o que efetivamente acreditamos que 

ocorra, pelo menos atrai a atenção à educação, pelo sonho de participar da 

modernização e das facilidades que a vida moderna proporciona (para o bem ou 

para o mal, por iniciativa legítima ou por indução). 

Isso nos remete ao último ponto de nossas considerações e ao que 

motivou esta tese, ou seja, o direito à educação. 

Verificamos que as situações são muito diferenciadas na relação da 

Inglaterra no século XVIII, no início do processo de industrialização, e Brasil na 

primeira metade do século XX, também com seu processo de impulso (tardio) à 

industrialização. 

Na Inglaterra, como foi visto, a força da cultura liberal não atraia a 

população para a escola pública. Mesmo os trabalhadores viam nessa 

possibilidade o perigo da interferência do Estado em suas vidas privadas e em 

seus movimentos. Isso, entretanto, não significou que as classes populares 

deixassem de se ocupar de sua própria educação. À medida que as condições 

de superação da anomia inicial, resultante do “inchamento” das cidades, 

permitiram, muitas iniciativas de organismos e movimentos de classe se 

ocuparam em educar essa parcela da população, ou seja, de educar a si 

mesmos. O metodismo e também outras Igrejas e movimentos religiosos, em 

parte, auxiliaram nesse processo, ainda que indiretamente. Entretanto, o 
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metodismo, por seu alinhamento de classe já amplamente referido aqui, 

mostrou-se refratário a ser uma força, pelo menos neutra e desinteressada neste 

processo.  

No Brasil, verificamos que, à medida que se vencia a anomia dos 

primeiros tempos da aglomeração exponencial de população, principalmente, na 

Cidade de São Paulo, atraída pelo sonho de oportunidades de vida melhor ou 

mesmo expulsas de suas regiões de origem por causas naturais de clima etc., 

ou pela expansão do latifúndio, e se iniciavam as iniciativas de organização e 

reivindicações populares, a educação teve parte importante nessas 

reivindicações.  

O fato de que a possibilidade de ultrapassar a barreira erguida pela elite 

para que as classes populares não chegassem ao ensino médio, ou mesmo que 

a luta por vagas no ensino fundamental, tenham sido manipuladas por políticos 

oportunistas, fazendo parecer a uma parcela do povo que conseguiam 

oportunidades de estudar graças à benevolência dessas figuras políticas, não 

mascara a realidade que isso só ocorreu pelas iniciativas e lutas populares, que, 

de outro modo, não se teriam efetivado.  

As realidades, tanto em um caso, o da Inglaterra, como noutro, o do Brasil, 

embora as diferenças significativas entre ambos, levam-nos a concluir que as 

classes populares são as responsáveis pela sua própria educação. Não há 

“tutores” ou “benevolentes” de plantão que ofereçam algo desinteressadamente 

e inapetitivo aos pobres. Há sim, uma mobilização de energias das classes 

populares, que resultam em sua própria educação. Nesse sentido, a educação 

popular só se efetivou, no que foi possível, e sabemos que há muito a conquistar, 

pela luta dessa população pelo seu inquestionável Direito à Educação. 
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