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A ESCHOLA PUBLICA( 1893-1897): UM ESTUDO DA PEDAGOGIA PAULISTA NO SÉCULO XIX Neste trabalho optou-se por manter a grafia original do texto da revista de modo que esta pretende aproximar o leitor à época na qual foi produzida a publicação.
Adriana Aparecida Pinto (Faculdade Dom Bosco)
Apresentação
Os estudos com periódicos tem conquistado espaço e disseminado seus esforços de pesquisa com vigor pela área de História da Educação, consolidando, assim, um eixo temático de pesquisa que já consta de algumas pós-graduações no Estado de São Paulo, a saber UNESP (Marília), USP (FE), UFF (RJ) dentre outras.
	A necessidade e importância destes estudos centra-se basicamente na possibilidade de reaver, por intermédio de fontes primárias e da constituição do seu “ciclo de vida”, em um período, os valores morais, culturais, políticos e sociais, presentes em uma sociedade, e a importância ou não da disseminação destes valores para se atingir objetivos específicos.
	O objeto deste estudo, em particular, é o periódico veiculado no período de 1893 a 1897, chamado A Eschola Publica. Não inscrito até o momento em nenhuma vertente investigativa, A Eschola Publica vem se mostrar como uma publicação emblemática para o período ao qual ela está circunscrita. Este período foi marcado por uma efervescência educacional, segundo Nagle (1987), e permeado por reformas de ensino e de estrutura político-social no país, e em específico no Estado de São Paulo. Neste momento as atenções se voltam para reivindicações das responsabilidades do Estado na educação.
	Antunha (1976) caracterizou o período de 1889 a 1920 como uma etapa decisiva na vida econômica, social e política do estado de São Paulo, devido ás mudanças rápidas e a posição de liderança alcançada por São Paulo no conjunto da federação republicana, graças à expansão da cultura cafeeira. Em função desse desenvolvimento e do grande fluxo migratório que se instalou nessa região, fez-se necessária a implantação de um sistema de ensino que atendesse às necessidades do estado em formação e do aumento populacional.
	Em São Paulo, no início do período republicano, foram inúmeras as iniciativas e realizações no âmbito educacional, considerado como “período áureo da instrução paulista” (Antunha,1976), as quais serviriam de referência para as posteriores reformas educacionais realizadas durante a Primeira República. Nesse período marcado pela presença dos ideais republicanos em educação, o Estado incentivou primordialmente a organização do ensino primário e deixou o ensino secundário a cargo da iniciativa privada. Assim, por exemplo, na  reforma da instrução pública de 1892, promulgada por Bernardino de Campos, era visível o interesse pela organização do ensino primário com duração de oito anos, embora as autoridades estaduais não pretendessem aumentar as despesas com o ensino.
	No contexto das iniciativas e realizações característico da primeira década republicana, foi efetuada a reforma da Escola Normal da Capital, idealizada como centro de estudos pedagógicos e irradiador de experiências e orientações significativas e produtivas para o magistério primário paulista e até mesmo para outros estados da Federação. No transcorrer da década de 1890, consolida-se o prestígio e autoridade intelectual da “primeira geração de normalistas republicanos” (Monarcha, 1997),  composta dentre outros por:  Oscar Thompson,  Joaquim de Sant’Anna, Benedito Maria Tolosa,  Ramon Roca,  José Feliciano de Oliveira e João Lourenço Rodrigues, normalistas estes que estiveram diretamente envolvidos com a criação e difusão da revista A Eschola Publica.
	Autor de um estudo relevante para a compreensão das iniciativas e realizações educacionais relativas ao período de 1890-1897 — reformas Caetano de Campos e Gabriel Prestes —, no qual está inserida a publicação pedagógica periódica,  Reis Filho (1981) afirma que nesse período realizou-se o mais intenso esforço de racionalização político-administrativa no governo de São Paulo, com prioridade para a organização da instrução pública. Reis Filho contribui significativamente para a compreensão das ações diretamente relacionadas em prol da instrução pública, destacando a dimensão renovadora de tais ações nos primeiros anos do novo regime.
	A publicação pedagógica A Eschola Publica insere-se nessa atmosfera intelectual empenhada na inovação educacional, mediante abordagem das questões do ensino das diferentes matérias do currículo escolar e na difusão do ideário republicano. A crença nos métodos e processos de ensino é, então, quase mística: os métodos de ensino estavam, nesse momento, transformando em toda parte o destino das sociedades. (Caetano de Campos apud Reis Filho, 1981:55)
	Pode-se afirmar que a primeira década republicana deu lugar a inúmeras e significativas  iniciativas e realizações no âmbito da instrução pública, de grande alcance social, político, cultural. Nesse contexto social e histórico, a educação foi considerada instância de modernização e estratégia de desenvolvimento da nação brasileira. 
Um histórico de A Eschola Publica
	Tendo seu ciclo de vida referente ao período de 1893 a 1897, A Eschola Publica insere-se em uma temática de transformação da literatura educacional como observam os estudos de Nagle(1987) constituindo-se em importante instrumento de sustentação das discussões travadas no âmbito da instrução pública paulista, transmitindo, por conseqüência, novas formas de percepção da problemática educacional.
	Autores como Almeida (1998), Bastos (1997), Silveira (1929), Catani (1989), mencionam  A Eschola Publica em seus trabalhos, podendo-se depreender que a revista foi criada em um período de grande efervescência política e cultural, originada pela instauração da República, possibilitando uma série de iniciativas voltadas para a publicação de revistas, jornais ou boletins com preocupações diversas.
	Magnani (1997), fundamentada em sólida pesquisa documental, afirma que a revista A Eschola Publica serviu de modelo para outras publicações pedagógicas no estado de São Paulo.
	A publicação pedagógica A Eschola Publica pode ser considerada como um projeto editorial estável, voltado para a inovação educacional mediante abordagem das questões e conteúdos do ensino das matérias do currículo da escola primária, e representativo de importantes transformações ocorridas no âmbito educacional paulista, a saber: consolidação do ensino profissional, estipulando-se padrão de formação e rituais acadêmicos de formação; organização institucional do sistema de ensino; e profissionalização e especialização do magistério primário.
	 Dotada de originalidade e representatividade, pode-se considerar que a revista A Eschola Publica contribuiu para a  formação de uma cultura escolar urbana no estado de São Paulo. (Monarcha, 1997)
As leituras, estudos e pesquisas indicaram também que a revista A Eschola Publica teve duas fases de publicação: a primeira entre os anos de 1893-1894, publicando-se onze números com formato tablóide, editados mensalmente e adquiridos mediante assinatura por 500Rs (réis);  o conselho editorial era composto por quatro professores normalistas: Oscar Thompson, Benedito Maria Tolosa, Joaquim de Sant’Anna e Antonio Rodrigues. Alves Pereira. Aberta a colaboração de professores, esta fase foi interrompida pelo que se pôde apreender da própria publicação, bruscamente ao final de 1894. 
Nesta fase a revista apresenta-se subdividida em: uma espécie de apresentação, mas que os editores não caracterizam como tal; textos que versam sobre as mais diferenciadas disciplinas da instrução pública do período (aritmética, biologia, lições de primeiras coisas, leitura intuitiva, geografia, dentre outras), privilegiando uma abordagem didático-metodológica de cada uma, como um exemplo de aula a ser dada, explicitando, inclusive, qual o objetivo que deveria ser atingido se o professor agisse de acordo com o ‘modelo de aula’; uma seção denominada na publicação de expediente, na qual os editores colocam-se a disposição dos leitores para receber colaborações relativas a textos que possam ser publicados na revista; a seção Boletim, na qual são enunciados alguns feitos que estavam ocorrendo no período com relação a ampliação da instrução pública no Estado de São Paulo, capital e interior, esta seção era utilizada também para divulgar algumas das queixas dos editores com relação ao envio dos ‘importes’ (pagamento da assinatura) que ao que parece, nem sempre estava em dia. 
Quadro 1
Organização interna da publicação A Eschola Publica n. 01-1893
Nome do artigo
Nome do autor
N. de páginas
Editorial
1
Particularidades botânicas
- a árvore barometro
Antonio Rodrigues Alves Pereira
1
Primeiras lições de desenho
Benedito Maria Tolosa I
2
A Zoologia em lições decousas
- O Homem
Antonio Rodrigues Alves Pereira
3
Arithmetica Elementar
Oscar Thompson I
5
Um pouco de physica
Garibaldina P. Machado
6
Os tres estados physicos dos corpos
Joaquim Sant’ Anna
6
A physica e a chimica nas escolas primárias
Theophilo de Melo
7
Um pouco de linguagem
Benedito Maria Tolosa
8
Boletim (sobre a demissão de Miss Marcia P. Browne)
Eschola Modelo
Dr. Caetano de Campos
Ramon Roca
8

 A segunda fase deu-se entre os anos de 1896-1897, publicando-se oito números, editados trimestralmente, padrão tipográfico diferente do anterior e conselho editorial composto por seis membros efetivos e seis colaboradores. Nas duas fases a Revista  é apresentada como uma publicação pedagógica com caráter de inovação educacional.
Quadro 2
Organização interna da publicação A Eschola Publica – 1896/97

Número em que aparecem na publicação
Seção
Ano I
Ano II
Phantheon escholar
1,2,3,4
1,2,3,4
Pedagogia pratica
1,2,3,4
1,2,3,4
Encarte  o uso de modelos
1,2,3,4
1,2,3,4
Collaboração
1,2,3,4
1,2,3,4
Literatura infantil
1,2,3,4
1,2,3,4
Bibliografia
1,2,3,4
1,2,3,4
Noticiários
1,2,3,4
1,2,3,4
Curiosidades
1,2,3,4
1,2,3,4
Transcripções
1,4

Edificios escholares
7

Musicas
2,3

Propagandas
1,2,3,4
1,2,3,4
Programa da escholas provisorias e preliminares
7

Conclusão
1,2,3,4
1,2,3,4

	Segundo Silveira (1929), em 1895 foi publicado um volume especial contendo os artigos considerados “mais interessantes” pelo conselho editorial. Todavia, também  nesse volume, localizado e recuperado, não constam explicações acerca interrupção da publicação nos anos precedentes.  
Quadro 3
Organização interna da publicação A Eschola Publica de 1895
Título do Artigo
Autor
Página
Aos Senhores professores
5
A nossa folha
8
Leitura intuitiva
A Pereira 
15
Arithmetica Elementar
Oscar Thompson
27(29)
Um pouco de linguagem
Benedito Maria Tolosa
55
Physica
J. de Sant’Anna
73
A zoologia em lições de cousas
A Pereira
95
Taboada
Oscar Thompson
149(139)
Primeiras lições de desenho
Benedito Maria Tolosa
145
Chimica
J. de Sant’Anna
183
Geographia
Garibaldina P. Machado
215
Trabalho Material
Oscar Thompson
205
Cosmographia
Joaquim de Sant’Anna
207
Um pouco de physica
Garibaldina P. Machado
215
Geographia
Maria E. Varella
219
Biologia Transcrição da Revista da Instrucção, orgão da Arcadia Normalista (1891).

223
Um pouco de cores
Minervina Payão
229
Trabalho de agulha Este artigo apresenta um curso elementar médio e superior para trabalhar com agulha, e foi retirado da Revista do Pará.

231
Formulas de cartas Fórmula geral para a escrita de cartas a ser adotada por professores e alunos da Escola Modelo.

237
Uma lição de Historia Pátria
A Pereira
241
Novo metodo de leitura
Romão Puiggari
245
Uma nova instituição de ensino

251
Educação cívica
S.A. S. A - sem autor
263
Arithmetica Escolar O autor faz elogios ao compêndio organizado sob esse título por Ramon Roca. 27/10/1894.
Pedro Voss
271
Algumas lições de botanica
A Pereira
272(273)
Lições de cousas

307
Ensaios de Historia Patria

313
O que faz a aranha

315 (Extraido)
Zoologia(não consta do índice)
J. de Sant’Anna
(317)
Physica e Chimica nas escholas primarias Extraído da Revista da Instrucção.
Theophilo de Mello
319
Particularidades botanicas
S.A.
323
A arvore barômetro
S.A.
328
Hygiene escholar
S.A.
331
Programma das escholas preliminares
335
Conclusão
357
 
	Nas duas fases de publicação, A Eschola Publica contou com um conselho de editores de projeção intelectual no contexto educacional paulista, todos formados pela Escola Normal da Capital e participantes ativos do movimento cultural e político do período, e posteriormente, viriam ocupar postos administrativos importantes no âmbito da Diretoria Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo como, por exemplo, o professor Oscar Thompson, considerado  “figuras das mais brilhantes do magistério paulista, predestinado a ocupar destacados postos na instrução”.  (cf. Poliantéia comemorativa do ensino normal)
Nagle (1974) identifica que o ciclo de vida dessa revista insere-se num período de efervescência das idéias educacionais no estado de São Paulo, fato que torna propícia a criação de publicações periódicas. Houve, portanto, um interesse crescente, nesse momento, em se veicularem idéias educacionais, por meio dessas publicações educacionais, periodicamente, o que atenderia a uma demanda maior de leitores, possibilitando a veiculação de saberes selecionados por um grupo de profissionais da educação.
Portadores de conhecimentos sobre as novas técnicas de ensino e novos ideais para a instrução pública, os “alunos-mestres” como eram chamados no período em que cursavam a Escola Normal, tinham, de acordo com discurso republicano da época, a função de educar para o progresso e para a consolidação do regime republicano que ora se instaurava Ver sobre: Monarcha (1999), Gondra (1996), Carvalho (1994). e acabavam por redigir a maioria dos artigos e das matérias que circulavam nos periódicos durante esse período.
A revista não se coloca na posição de órgão de defesa dos professores, pois como fazem questão de firmar:
não recebemos delegação alguma do professorado. Nosso alvo é o interesse infantil e para a consecução de nossas idéas apellamos para quem de mais perto compete velar pelas crianças  os professores e os paes (EP, n. 01, 1893).

Muito embora esse fato não seja confirmado no decorrer da publicação, pois os redatores por meio do Editorial dão voz a seus anseios e às suas críticas e colocam-se na posição de sugerir e cobrar atitudes, que segundo eles, seriam as melhores para o encaminhamento das questões de ensino.
Os editores de A Eschola Publica eram todos formados pela Escola Normal da capital, sendo que Oscar Thompson, Benedito Tolosa e Antonio Rodrigues Alves Pereira se formaram na mesma turma, em 1891. À época da publicação da revista, Oscar Thompson estava à frente da diretoria da Escola Modelo, Joaquim de Sant’Anna, Bendito Tolosa e Antonio Rodrigues Alves Pereira eram professores na Escola do Carmo Catani, D. B. 1989:30.. A experiência desses professores com questões voltadas para a instrução pública motivou-os a organizar a revista, que segundo eles, vinha atender uma necessidade palpitante no meio educacional (EP. n. 1, editorial, 1893). Ambos ocuparam, ou vieram a ocupar, cargos e funções na hierarquia da instrução pública paulista, como a Direção da escola modelo, Inspetoria da Instrução Pública, Direção da Escola Normal. Dentre esses destaca-se a figura de Oscar Thompson, que teve n’A Eschola Publica, seu empreendimento inicial no que diz respeito à veiculação de seus conhecimentos e valores sobre a instrução, sendo posteriormente, em 1901, diretor da Escola Normal, Diretor Geral da Instrução Pública e responsável pela continuidade da publicação da Revista de Ensino em 1902 Cf: Poliantéia Comemorativa do Centenário da Escola Normal. p. 101..
Para Catani,
a atuação de todos[referimo-nos aos editores de A Eschola Publica] eles iriam estender-se, posteriormente, à organização e manutenção de outros periódicos de educação. Inequivocamente este grupo via-se em posição privilegiada dada sua inserção nas melhores escolas e a possibilidade de fazer chegar sua voz aos centros de decisão – daí o modo como empenharam-se em atender às necessidades do professorado. Necessidades estas concebidas, por eles, como a de tomar contato com novos modos de ensinar (1989:30).
Essa questão encontra-se diretamente relacionada com a organização e difusão de novos métodos de ensino, objetivo expresso nos editoriais de A Eschola Publica, os quais descrevem a necessidade de se inovarem os procedimentos educacionais utilizados para o ensino, e essa inovação dever-se-ia dar no âmbito da formação de professores, à época, realizada essencialmente pela Escola Normal. E ainda, de acordo com Caetano de Campos (apud Rodrigues), seria da escola, do ensino primário e dos métodos bem entendidos e bem praticados que poderia sair o cérebro adaptado à conquista da verdade Rodrigues, João Lourenço. Um retrospecto: alguns subsídios para a história pragmática do ensino em São Paulo (1930:197). .
Com base nos estudos que enfocam a imprensa periódica educacional Tem-se em De Luca (1999), Catani (1989), Cordeiro (1999), exemplos de trabalhos de pesquisa que envolve estudos de periódicos., ou fazem uso dessas fontes para desenvolverem outras problemáticas e aspectos da cultura educacional, observou-se que as publicações periódicas seguem um padrão de formatação e de conteúdos. As seções, quando aparecem, estão estruturadas de modo semelhantes, assim como o desenvolvimento dos temas. Esse modelo de publicação tem sua inspiração na publicação francesa Revue Pedagogique, que, ao que tudo indica, inspirou diversos modelos de publicações periódicas no mundo Essa informação foi fornecida pelo prof. Dr. Jaime Cordeiro, durante o exame de qualificação para a dissertação de mestrado, realizado em 18 de outubro de 2000. Segundo o professor Jaime, pesquisadores da Universidade de São Paulo, especificamente da Faculdade de Educação, juntamente com universidades conveniadas em Portugal, estão desenvolvendo um trabalho de seleção e mapeamento destas publicações, para, dentre outros objetivos, identificarem o modelo de revista pedagógica a ser seguido. Nestes projetos estão envolvidos diversos pesquisadores, dentre eles: Denice Barbara Catani (FEUSP), Jaime Francisco Parreira Cordeiro (UNESP/Araraquara), Antonio Novoa (Universidade de Lisboa)..
	Vidal & Camargo apontam que,
em São Paulo o surgimento das revistas especializadas em educação ocorre no final do século XIX, por iniciativa de grupos de professores interessados em fazer circular informações sobre o trabalho pedagógico e o aperfeiçoamento das práticas docentes. Esses primeiros ensaios de criação de periódicos educacionais, no início do século XIX, coincidem com tentativas de organização da categoria do magistério, que naquele momento, buscava articular sua luta pela valorização da profissão, condições de trabalho, qualidade de ensino, reivindicações salariais e aperfeiçoamento do sistema (...) O estudo da imprensa pedagógica periódica, no caso paulista, evidencia que já em 1893 os professores criam uma revista para divulgar assuntos de seus interesses (1992:73).

O volume correspondente aos números da revista de 1893-1894, organizado pelos editores e utilizado como fonte e objeto deste estudo, reúne todos os referidos números em um exemplar encadernado feito ao final do seu período de veiculação, com vistas a facilitar a aquisição por parte daqueles que não puderam realizá-la com regularidade durante o primeiro ano de edição. O valor desse volume era de 7$000 (sete mil réis).
Com o fim de facilitar a acquisição de toda a collecção da Eschola, áquelles que desejem obte-las, vamos mandar encadernar alguns exemplares que estarão á disposição dos nossos collegas mediante razoavel retribuição (EP, n. 10, 1894:78).

A redação da revista estava localizava na região central de São Paulo, à Rua das Flores. Esse endereço foi alterado no decorrer da publicação. 
Todos os números dessa fase continham a seguinte epígrafe: “Luz, luz, muita luz!” (Dr. Caetano de Campos). Essa frase foi proferida por Caetano de Campos em discurso por ocasião da comemoração do primeiro aniversário da Escola Normal
 RODRIGUES, João Lourenço. Op. Cit. 1930:283. e faz referência à metáfora das luzes, sobre a qual o sistema republicano desenvolveu seu discurso de ‘espalhar as luzes da instrução’ tendo, como objetivo criar um sistema escolar, mais aberto que o vigente, que pudesse, em termos, ampliar os limites da cidadania, mas que mantivesse o controle do processo político por parte das elites dirigentes.
A periodicidade da revista, encontra-se assim organizada:
Quadro 1
Periodicidade de publicação da revista A Eschola Publica  - 1ª fase 1893-94:
Publicação
Número
Mês/Ano de Publicação
Número de Páginas
A Eschola Publica
1
Julho/1893
8
A Eschola Publica
2
Agosto/1893
7
A Eschola Publica
3
Setembro/1893
8
A Eschola Publica
4
Outubro/1893
8
A Eschola Publica
5
Novembro/1893
8
A Eschola Publica
6
Janeiro/1894
7
A Eschola Publica
7
Fevereiro/1894
9
A Eschola Publica
8
Março/1894
8
A Eschola Publica
9
Abril/1894
9
A Eschola Publica
10
Maio/1894
8
A Eschola Publica
11
Junho/1894
8

No período referente à primeira fase, não houve interrupções na circulação de A Eschola Publica. A revista só não foi editada em dezembro por conta do encerramento das atividades escolares e por conta também das festividades de fim de ano. Tem-se, ao final de cada número publicado, um espaço que se repete regularmente, direcionando as atenções dos leitores para o modo de entrar em contato com a revista.
 Os editoriais de A Eschola Publica (1893-1894)
	Os “editoriais” são uma forma dos “autores” se comunicarem com seu público-leitor – a princípio os professores, de maneira mais direta. Por meio deles podem ser apreendidos alguns dos ideais divulgados e defendidos por este grupo de professores que tanto se empenha em auto-afirmarem-se como educadores fundadores de “uma revista pedagógica [que era] uma necessidade palpitante  em nosso meio.”(A Eschola Publica, nº 01,p.01)

Quadro 4
Temas presentes nos editoriais da revista A Eschola Publica de 1893-1894
Número da Revista
Temas Presentes nos Editoriais
n. 1
Necessidade didático-metodfológico da publicação.
n. 2
Importância da atitude editorial empreendida pelos autores e ratificada por outras personalidades do contexto educacional e político do período.
n. 3
Iniciativa particular no ensino, iniciativa pública em prol do ensino; ausência de organização escolar sob vários aspectos, ênfase: contribuição dos municípios para estender a rede pública de instrução.
n. 4
Iniciativas do governo em prol da instrução; utilidade da revista enquanto meio de contato com os novos métodos de ensino.
n. 5
(este é o mais extenso editorial de total a publicação)
Atuação do governo republicano com relação ao ensino; atuação dos inspetores de ensino; fiscalização; situação das escolas no interior; o governo republicano e sua atuação em prol do ensino.
n. 6
Breve retrospectiva da atividade no ano anterior, a revista diz continuar ‘fiel ao seu programa’.

Encerra-se o primeiro semestre de publicação da revista
n. 7
Queixas sobre o modo como alguns assinantes se portavam com relação ao pagamento das assinaturas; Críticas.
n. 8
Organização escolar; escolas reunidas (grupos – os editores defendem esta idéia).
n. 9
Crítica ao sistema monárquico de instrução; Conselho Superior de Instrução; legislação de ensino.
n. 10
Falta de livros para as escolas preliminares e do interior; ação do governo estadual a respeito desta questão; distribuição de livros às escolas primárias; posição do professor quanto aos recursos didáticos inexistentes; leituras do professores; ausência de recursos didáticos.
n. 11
Agradecimento no apoio dos professores; idéia de continuar no próximo ano.

	Por meio deles, direta ou indiretamente Thompson, Tolosa, Sant’Anna e Alves Pereira, mostram as suas diretrizes didático-metodológica e políticas sobre a instrução pública e os valores que devem ser transmitidos sobre a égide da educação.
	Utilizando-se de um vocabulário vasto, erudito e rebuscado os organizadores de A Eschola Publica procuram, de certo modo, seduzir os professores, mostrando a eles acontecimentos voltados para a instrução publica que visam a destacar o trabalho e empenho de alguns administradores, como o caso por exemplo de Dr. Cesário Motta Júnior, amplamente agraciado com adjetivos positivos sobre sua conduta administrativa à frente do estado de São Paulo.
	Por meio deles vai sendo construído um imaginário educacional, não necessariamente próximo do real, apesar de partir dele, que tende fazer emergir de cada professor a vontade de exercer sua profissão sob qualquer circunstância, da melhor maneira possível. 
Os editoriais d’A Eschola Publica expressavam idéias e posições políticas dos editores, os quais reservavam-se o direito de tecer comentários sobre a estrutura político-administrativa do Estado de São Paulo, enfocando questões referentes à instrução pública. Essas questões enfocavam desde as metodologias de ensino adotadas pelos professores durante o período até a estrutura física necessária para comportar o aparelho escolar que a República pretendia instaurar.
É por meio desses editoriais que Oscar Thompson, Benedito Tolosa, Antonio R. Alves Pereira e Joaquim de Sant’Anna dão voz aos seus ideais e os propagam sob a forma de orientações didáticas impregnadas de cunho político, no intuito de referendar algumas práticas ainda desconhecidas no meio educacional.
A diversidade de temas observada no quadro 4 demonstra o quão engajados estavam os editores com o processo de instalação e consolidação do aparelho escolar, o que contribuiu para a criação de uma cultura escolar urbana, com práticas e costumes que seriam modelos para as práticas em outros Estados.
A revista apresenta, regularmente, após os textos que caracterizam os editoriais, textos com características didáticas e metodológicas, os quais optei por denominar de artigos pedagógicos Em função da primeira fase da publicação de A Eschola Publica não contar com uma organização previamente definida em termos de seções a pesquisadora organizou os textos de acordo com as características predominantes, resultando assim, na elaboração da seção “artigos pedagógicos”., visto que são modelos de aulas para as diversas matérias do ensino primário. Esse curso, com duração de quatro anos, compreendia as seguintes matérias: Leitura e dedução dos princípios da gramática; Escrita e Caligrafia; Cálculo Aritmético sobre números inteiros e frações; Geometria Prática (taximetria) com as noções necessárias para suas aplicações à medição de superfícies e volumes; Sistema métrico decimal; Desenho à mão livre; Moral Prática; Educação cívica; Noções de Geografia geral; Cosmografia; Geografia do Brasil; Noções de Física, Química e História Natural; História do Brasil e Leitura sobre a vida dos grandes homens; Leitura de músicas e Canto; Exercícios ginásticos e militares, trabalhos manuais apropriados à idade e ao sexo Regime Interno das escolas públicas do Estado de São Paulo apud Reis Filho,  Casemiro. A educação e a ilusão liberal, 1989:118..
Considerações finais
	A Eschola Publica surge com uma finalidade de atender às necessidades de um sistema educacional em fase de implantação, tendo como aspectos favoráveis a originalidade da iniciativa, a formação intelectual daqueles que se propuseram a editá-la, sem contar com o prestígio e consequentemente respaldo político dos quais gozavam os editores da revista, o que se deveu às práticas educacionais desses profissionais, destacadas durante o período que antecedeu a criação da revista no contexto paulista.
	Há também o aspecto bastante relevante, da pretensão em se constituir um campo de debates pedagógicos, que se pode observar no próprio discurso veiculado, por meio do qual os editores, investidos de uma autoridade intelectual conferida pela prática docente e política, se permitem ser inauguradores dessa prática, colocando-se como formadores de opinião no que diz respeito à instrução pública. Esse fato pode ser observado nos editoriais da publicação, nos quais se identifica a voz da revista, que por muitas vezes discorda de políticas e práticas implementadas pelo poder público, o que confere a esses editores um certo trânsito na esfera pública em função de um conhecimento acumulado na área de ensino.
	A questão didática a respeito dos métodos de ensino ocupa espaço considerável nesse debate, mas acredita-se que ela configure um recurso para a real discussão que a revista pretendia empreender, que era de cunho político. A questão dos métodos de ensino estava no centro dos debates educacionais do período, considerando-se bastante apropriado para o momento a edição de uma revista pedagógica que veiculasse, diretamente, modelos de aulas e, por conseqüência, modelos de ensino, aparentemente desprovidos de qualquer vinculação política, como os editores querem deixar claro.
	No que diz respeito aos editores de A Eschola Publica estarem em busca da formulação de uma “pedagogia paulista”, identificou-se que isso ocorre a partir do momento em que os textos da revista seguem um certo direcionamento quanto à sua seleção e publicação. Existe uma teoria pedagógica que os embasa, no caso a “teoria pestalloziana”, manifestada pela adoção do método intuitivo para o ensino das crianças, fornecendo modelos de aulas transcritas nos textos publicados e tendo predominantemente os textos com a finalidade de dar exemplos de aulas das diversas matérias que integravam o ensino preliminar, demonstrando, na prática, a aplicação da metodologia inspirada no método intuitivo. Desses textos constavam também longos diálogos dos autores com seus leitores, indicando a estes últimos melhores maneiras de aplicar seus recursos didáticos, dando exemplos de diálogos que se poderiam ter com os alunos, no modelo “perguntas e respostas”, para fazer com que esses chegassem ao conteúdo desejado com base na intuição a respeito dos temas e não apenas na memorização, método que aparece criticado duramente, nas entrelinhas da revista.
	Segundo consta, a pedagogia foi apenas um disseminador dos interesses dos editores para que estes se integrassem no contexto das discussões no campo educacional, fazendo da revista um instrumento de solidificação das idéias e práticas por eles corroboradas. Essa observação contribui para a idéia de que a revista foi um instrumento de difusão dos saberes pedagógicos organizados naquele período, fundamentando-se na proposta de análise empreendida por Catani, por meio da qual:
a estratégia que justifica a atenção com essa categoria [dos saberes pedagógicos] de objetos foi sendo desenvolvida à medida que se investia na análise mesma da constituição do campo educacional. Se se quer saber sobre os modos de funcionamento desse campo é necessário deter-se em instâncias nem sempre muito investigadas e procurar saber como agem esses indivíduos nesse espaço e em função de suas posições. Desse modo, revistas de ensino, atuação de professores na organização da categoria profissional, produção de textos de celebração e instaurações de memórias modelares são fontes, configurações e questões vitais (1994:4).
	Mais que revisitar uma prática de sucessos a 2ª fase (1896) de A Eschola Publica pretendeu, como se pode perceber por meio da trajetória do periódico, recuperar o tempo perdido, desta vez contando com mais recursos financeiros e o apoio, expresso, do governo.
	A revista reaparece com uma edição diferenciada e arrojada para os padrões da época no que diz respeito ao padrão tipográfico e de conteúdos, perdendo sua formatação inicial de folhetim e adotando o formato de livro, contando com recursos gráficos antes não utilizados, rendendo homenagens a ilustres pedagogistas que, de acordo com os editores, contribuíram de diversas formas para a causa da instrução pública, mas mantendo, em seus textos, as orientações didático-metodológicas que lhes eram peculiares, o posicionamento político acerca das causas das dificuldades pelas quais passava a instrução em São Paulo no período, e a intenção de imprimir seus ideais na história da educação paulista por meio de práticas de sucesso. A menção que se encontra nesta segunda fase, a respeito da primeira, se faz apenas no sentido de identificar que houve um outro momento de edição da revista e que esse momento foi bastante positivo em termos de aceitação tanto por parte do professorado paulista quanto do poder público, havendo nesse sentido a doação de recursos financeiros para a impressão tanto do volume especial de 1895, quanto para o subsídio da publicação nessa fase que se inicia em 1896.
	Identificou-se, nas duas fases da publicação, a ausência de uma seção que atendesse aos leitores, ou seja, uma seção de cartas. Podemos inferir, deste fato que não havia uma preocupação, por parte dos editores, de entabular um diálogo permanente com os leitores Esta idéia encontra-se bem desenvolvida em De Luca, Tânia Regina. A Revista do Brasil: Um diagnóstico para a (n) ação (p. 51).. 
A revista surge, portanto, como menina dos olhos dos normalistas do período. Muitas vezes o discurso encontra-se contraditório, mas ainda assim não deixa de algum modo de ser eloqüente, tomado por um “nacionalismo paulistano”, tomando as palavras de De Luca (1999:308), essa revista constitui-se em um “testemunho pungente e encorajador contra as simplificações impostas por um determinado discurso histórico”. 
Um trabalho de pesquisa com uma fonte documental tão rica quanto um periódico não pode ser considerado conclusivo. Ele pode, e deve, ser elucidativo de aspectos dessa fonte e se propor a enveredar por alguns caminhos temáticos e teórico-metodológicos que possibilitem ao autor e, necessariamente, ao leitor compreender o significado, a representatividade e a relevância de tal fonte para o campo de conhecimento na qual está inserida.
Neste caso em específico, o estudo do periódico A Eschola Publica pretendeu fazer emergir de um contexto tão significativo, como foi a transição do regime de governo a iniciativa de professores paulistas de ensaiar uma publicação pedagógica que, segundo eles, era necessária para o alargamento e a compreensão de questões emblemáticas para o momento, como a homogeneização dos métodos de ensino, a organização de um sistema educacional, a profissionalização docente e a veiculação dos ideais pedagógicos, conferindo aos editores da publicação legitimidade no campo educacional e que contribuiu também para a autonomização desse campo em fase de formação  o campo de atuação docente.
Esse periódico contribuiu com uma pequena parcela de informações, mas que aliada a todas as outras, que integram o quadro de referências de produções acadêmicas e científicas da área de história da educação, nos fazem compreender o processo histórico, estabelecendo assim uma relação entre o que faz parte da nossa história imediata e a história apreendida e representada pelo periódico.
Este trabalho pretende complementar os esforços de pesquisadores que se utilizam de A Eschola Publica como fonte indireta para seus trabalhos de pesquisa, demonstrando assim o limiar da produção periódica educacional em São Paulo no período republicano.
O levantamento documental realizado permitiu reconstituir uma pequena parcela da história da educação paulista num dado período, com foco em um determinado objeto de estudo, no caso a revista , e perceber algumas questões interessantes sobre o contexto educacional que cabem, ainda, serem ressaltadas.
A revista A Eschola Publica teve, além da função proposta pelos editores de sanar uma necessidade palpitante no meio educacional, sendo orientadora da prática docente, uma participação ativa no que diz respeito à formação de um campo profissional no qual professores, de expressão no contexto educacional, organizaram-se em torno de um órgão da imprensa para veicular suas idéias e assim propor diretrizes diversas sobre a instituição e organização do aparelho escolar paulista.
Catani, embora não tenha desenvolvido estudos específicos sobre essa revista, destaca que:
é possível apontar algumas marcas do processo que então se desenvolvia para constituir e delimitar o terreno específico de discussões, iniciativas, criação de normas e reprodução de trabalhos propriamente pedagógicos aqui em São Paulo. Se, de um lado, o próprio esforço de criação e manutenção da revista evidencia uma tentativa de organização desse terreno, o material por ela veiculado dá conta do conjunto de iniciativas do setor que também demonstra essa tentativa. Fatos como a criação de escolas, a realização de conferências e congressos, além da publicação de livros didáticos, ao serem noticiados, denotam concretizações de níveis diversos e que certamente ocupam lugar próprio na explicação do modo pelo qual está se estruturando o campo educacional paulista. Nesse sentido, o estudo das revistas pedagógicas configura-se apenas como um esforço no sentido de explicar o processo de estruturação desse campo (1989:35).
A estratégia do novo, utilizada pelos editores com o lançamento da revista, fez com que recaíssem sobre eles ‘os louros da fama’, visto que a publicação foi reconhecida em vários Municípios e Estados como sendo valiosa para a causa do ensino público, servindo até mesmo de modelo para outras publicações do gênero, como se evidenciou ao longo deste trabalho.
Ainda assim, apesar de ter encontrado problemas de ordens diversas, inclusive financeira, A Eschola Publica conseguiu manter-se no rol das publicações periódicas com maior regularidade, como atesta Catani (1989:27).
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