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RESUMO   

Este trabalho trata da reconstituição da trajetória intelectual e profissional de Antonio de 

Sampaio Dória, nas décadas de 1910 a 1930, em São Paulo. Formado pela Faculdade de 

Direito de São Paulo, ingressou na Escola Normal da Praça, em 1914, assumindo a cadeira de 

Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica. Engajou-se em redes de relações sociais das quais 

participou na condição de fundador e membro do grupo dirigente, tais como: a Liga 

Nacionalista, a Sociedade de Educação e o Lyceu Nacional Rio Branco. Por meio dessas 

redes de relações sociais Sampaio Dória colaborou, como produtor e divulgador, da 

construção de um projeto de nação, no qual as causas educacionais tinham lugar privilegiado. 

Reconhecido por seus contemporâneos como um dos principais líderes da elite cultural 

paulista, foi convidado a assumir o cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, 

em 1920, ocasião em que organizou o primeiro recenseamento escolar do estado, bem como 

apresentou o projeto de reforma da instrução pública, considerada na historiografia 

educacional como um marco dos movimentos de modernização do ensino no período. Embora 

a breve passagem por esse cargo seja o momento de maior expressão pública de Sampaio 

Dória, constatou-se que nesse episódio representou uma rede de relações que foi responsável 

pela constituição do ensino paulista nas décadas subseqüentes.  

Palavra-chave: Intelectuais  Ensino  Educação Cívica  Rede de Relações Sociais              
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ABSTRACT  

This paper deals with the reconstitution of Antonio de Sampaio Dória´s intellectual and 

professional trajectory in the 1910s through the 1930s, in São Paulo. Undergraduated by the 

Law School of São Paulo, he joined the Escola Normal da Praça in 1914, taking the chair of 

Psychology, Pedagogy and Civic Education. He engaged in networks of social relations in 

which he participated as a founder and member of the steering group, such as: the Nationalist 

League, the Society of Education and the National Lyceum of Rio Branco. By means of such 

social networking Sampaio Dória cooperated, as a producer and promoter, to construct a 

project of nation, in which the educational causes had an outstanding place. Acknowledged by 

his contemporaries as one of the major leaders of the cultural elite in the state of São Paulo, he 

was invited to take the position of director-general of the Public Instruction in the state, in 

1920, the moment whe he organized the first school census, and also he submitted the project 

to reform the public instruction, which is considered in the education historiography as 

landmark of the movements that modernized school teaching at the time. Although he stayed 

at this position for a brief period, it is the moment of highest public expression of Sampaio 

Dória, which proved to be the event that represented a network of relations which molded the 

education in the state of São Paulo in the subsequent decades.  

Key words: Intellectuals  Teaching  Civic Education  Network of Social Relations                
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INTRODUÇÃO  

Há duas questões que estão na origem desta pesquisa. Uma delas referente ao 

movimento de modernização do ensino e outra referente ao significado da defesa da escola 

pública e gratuita, como necessidade urgente para a solução do problema do analfabetismo no 

Brasil, nas primeiras décadas da República. 

Quanto à primeira questão, a historiografia da educação consagrada indica, como 

marco principal do movimento de modernização do ensino, o chamado movimento 

escolanovista ou, também denominado, movimento dos pioneiros da educação nova , cuja 

participação na história da educação se deu, privilegiadamente, na década de 1930, a partir da 

publicação, em 1932, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

 

A reconstrução 

educacional no Brasil 

 

ao povo e ao governo, e cujos principais signatários freqüentemente 

mencionados são Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho1. Na mesma 

direção, a referida historiografia atribui ao movimento escolanovista o pioneirismo em relação 

à defesa da escola pública e gratuita. 

Contudo a produção historiográfica atual evidencia que, desde fins do século XIX, já 

havia movimentos educacionais que podem ser caracterizados como modernos, portanto, 

quase três décadas antes dos feitos e dos homens e mulheres consagrados como os pioneiros 

da educação nova 2. Sendo assim, a bandeira de luta pela defesa da escola pública e gratuita, 

também, deveria ser reconsiderada, principalmente, por dois motivos. De um lado porque não 

foram os pioneiros que a defenderam, em primeira mão e, de outro lado, porque implicava 

um movimento mais amplo de reordenação social, envolvendo uma gama de questões, de 

sujeitos e instituições que, em muito, excediam ao âmbito dos chamados pioneiros da 

educação nova .  

No trato destas questões destaca-se a reforma da instrução pública paulista de 1920, 

conhecida como Reforma Sampaio Dória, uma vez que, reiteradamente, consta na 

historiografia consagrada como um dos poucos registros dignos de nota do período anterior 

aos feitos dos pioneiros da educação nova , tendo sido convertida em marco de passagem 

                                                           

 

1 Alguns dos principais autores freqüentemente citados na bibliografia específica à História da Educação e que 
podem ser considerados representantes da historiografia consagrada,são, entre outros, Nagle (1974); Romanelli 
(1983), Paiva (1985) e Cunha (1986). 
2 No que se refere à historiografia da educação atual , citam-se os seguintes autores: Catani (1989); Carvalho 
(1986; 1989; 2000; 2001; 2002); Hilsdorf (1986; 1998); Larizzatti (1999); Monarcha (1989; 1999); Mortatti 
(2000); Nery (1999); Silva (2001); Souza (1998); Vilela (1997; 2000); Warde (2000; 2002; 2003).  
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entre as reformas de ensino anteriores ao movimento escolanovista e aquelas iniciadas nos 

anos 20, que teriam sido, essas sim, guiadas pelos padrões de modernização. A Reforma 

Sampaio Dória, então, ainda conforme essa historiografia, teria sido o primeiro esforço do 

governo republicano paulista neste sentido que, embora fracassado, também, teria estimulado 

outras tentativas isoladas de reforma da instrução pública, principalmente, voltadas ao ensino 

primário, em diferentes estados do país, bem como teria estimulado os debates em torno da 

modernização do ensino que somente na década de 1930 foi realizado pelos pioneiros da 

educação nova . 

Outra característica distintiva da Reforma Sampaio Dória, de acordo com a mesma 

interpretação, estaria no fato de ter proposto uma solução inovadora acerca do problema do 

analfabetismo 

 

o grande mal do século , por meio da instituição de uma escola primária de 

dois anos. A respeito desta medida criou-se uma celeuma que alimentou diversas polêmicas, 

por quase toda a década de 1920. Embora as medidas implantadas, na referida reforma, 

alterassem praticamente todos os aspectos do ensino público que estavam sob a 

responsabilidade do governo paulista, ou seja, o ensino primário e normal, quer nos aspectos 

pedagógicos, quer nos aspectos administrativos, a escola de dois anos, porém, tornou-se o 

principal e, praticamente único, aspecto tratado na historiografia consagrada.   

Definição do tema e da problemática   

Dentre os trabalhos consultados, destaca-se o estudo de Antunha (1967) dedicado, 

especificamente, à reforma paulista de 1920. O autor informa, inicialmente, que tomou, como 

ponto de partida, a interpretação de Fernando de Azevedo, para quem:  

O primeiro sinal de alarma que nos colocou francamente no caminho da renovação 
escolar, foi a reforma empreendida em 1920 por Antonio de Sampaio Dória que, 
chamado a dirigir a instrução pública em São Paulo, conduzia uma campanha contra 
velhos métodos de ensino, vibrando golpes tão vigorosamente que panos inteiros do 
muro da antiga escola deveriam desmoronar. Mas, não só as resistências eram muito 
fortes para que a obra, encetada e interrompida no primeiro ano, pudesse desenvolver-
se e produzir todos os seus efeitos, como também, ainda que fugindo à orientação 
puramente administrativa, essa reforma, limitada ao ensino primário, concentrava os 
seus melhores esforços na transformação de métodos e técnicas de ensino. (Antunha, 
1967, p. 5)  
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Nesse sentido, Antunha tinha como suposto inicial de pesquisa 

 
posteriormente 

confirmado 

 
que a importância da Reforma avultava, deixando de ser um acontecimento 

episódico, para adquirir um sentido mais amplo e profundo. Situava-se em um momento de 

verdadeira transição da educação paulista, culminação de uma época e prenúncio de novos 

tempos .  

             Ainda que discorde de Azevedo a respeito da limitação da reforma, já que teria se 

restringido ao ensino primário, Antunha entende a reforma como o primeiro divisor de águas 

entre as duas tendências mencionadas por Azevedo, marcando o início ainda que de forma 

embrionária, do divórcio entre conservadores e reformadores, o qual passaria a ter 

importância crescente nos anos seguintes, chegando até nossos dias . (Antunha, 1967, pp. 

248-249) Além disso, sobre a intenção de compreender as motivações básicas, os estímulos 

mais importantes que teriam levado às principais inovações da Reforma , Antunha assinala,  

Se procurássemos, agora, estabelecer o traço de convergência e o fundamento mais 
longínquo de todos os elementos unificadores que encontramos presidindo a 
concepção da Reforma e sua própria execução, poderíamos talvez encontrá-la 
exatamente no nacionalismo e civismo que inspiraram os reformadores e na idéia de 
que a educação é o elemento fundamental de mudança das instituições e a base da 
grandeza nacional (Antunha, 1967, p. 262).   

Mesmo destacando a sua importância, Antunha (1967, p.250) conclui que a reforma da 

instrução pública paulista de 1920 teria sido abortada por outra iniciativa oficial do governo 

paulista datada de 1925. Assim, para o autor, as propostas daquela reforma de 1920, 

consideradas inovadoras e modernizadoras, foram derrotadas ou abandonadas, especialmente, 

após a exoneração de Sampaio Dória, sendo, então, caracterizada somente como um 

movimento estimulador dos debates de modernização educacional que lograram sucesso anos 

depois. Deste modo, Antunha reitera parte da análise de Azevedo (1963) a respeito dos efeitos 

da reforma de 1920.  

Constatou-se que, enquanto a Reforma Sampaio Dória foi alvo de vários estudos, o 

sujeito que a nomina 

 

Sampaio Dória 

 

é pouco referido, a não ser por alguns dados 

biográficos que, no entanto, não explicam as credenciais, nem tão pouco as circunstâncias que 

o levaram a ser convidado pelo governador do Estado de São Paulo, Washington Luís, para o 

cargo de Diretor Geral da Instrução Pública. Além disto, as informações fornecidas sobre 

Sampaio Dória não explicitam com quais ferramentas mentais 3 ele elaborou a reforma da 

instrução pública paulista. 

                                                           

 

3 A expressão ferramentas mentais está sendo usada a partir do entendimento de Warde (2003, p. 127, nota 4): 
pensar é uma prática humana que requer instrumentos específicos, dentre os quais se incluem idéias. O 
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Essa constatação parecia contraditória, uma vez que a reforma havia se tornado 

referência na história da educação não só paulista, como também nacional, ao mesmo tempo 

que fora alvo, tanto das polêmicas à época de sua decretação, quanto dos destacados 

comentários. Todavia, no que tange à Sampaio Dória, a historiografia consagrada enfatiza 

aquilo que diz respeito, estritamente, à sua rápida passagem pela Diretoria Geral da Instrução 

Pública de São Paulo, já que tomou posse em 29 de abril de 1920 e em maio de 1921 

exonerou-se, prematuramente, do cargo.  

Além do mais, dessa literatura não é possível extrair mais explicações sobre a 

passagem de Sampaio Dória no cargo de diretor geral da Instrução Pública, uma vez que não 

há clareza acerca das razões que o levaram a ser indicado para esse cargo. Do mesmo modo 

estava em suspenso, igualmente, o motivo de sua exoneração, sobre a qual pairavam apenas 

algumas suposições, após o que Sampaio Dória desaparece da história da educação brasileira4.  

Por meio do levantamento biográfico e de outras informações esparsas recolhidas foi possível 

reconstruir a cronologia do reformador

 

Sampaio Dória, apresentada a seguir, 

resumidamente5.  

                                                                                                                                                                                         

 

pensamento, as idéias que se criam etc., não seguem uma lógica interna, pois a produção, a distribuição, a 
circulação e os usos dos instrumentos de pensar são sempre socialmente determinados .  

4 Á luz da historiografia atual foi desenvolvido um estudo preliminar a respeito de Sampaio Dória, focalizando 
sua trajetória anterior à posse do cargo de diretor geral da Instrução Pública, de modo a evidenciar quais 
ferramentais mentais ele dispunha quando assumiu a direção da Instrução Publica de São Paulo, em 1920. Parte 
dos resultados deste estudo foi apresentado, em uma comunicação, no IIº Congresso Brasileiro de História da 
Educação, ocorrido em 2002, sob o título Antonio de Sampaio Dória nos debates  educacionais: a longa 
duração de uma presença ausente .  

5 A principal biografia de Sampaio Dória utilizada foi a de Leme (1965), além do verbete de Carvalho (1999). A 
autora alerta: Não foi como professor da Escola Normal, pedagogo, autor de livros didáticos ou militante da 
Liga Nacionalista de São Paulo, que a figura de Sampaio Dória se incorporou à memória educacional, mas sim 
como diretor da Instrução Pública, responsável por uma das mais importantes e controvertidas reformas do 
ensino paulista . (Carvalho, 1999, p. 76). 
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Antonio de Sampaio Dória, alagoano nascido em 1883, formou-se em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1908. Atuou mais 

incisivamente no campo educacional nas décadas de 1910, 1920 e 1930. Entre suas atividades 

neste campo, destacam-se: a docência em Psicologia e Lógica no externato do Ginásio 

Macedo Soares, onde depois de formado foi vice-diretor; a docência em Psicologia, 

Pedagogia e Educação Cívica na Escola Normal da Praça da República (1914-1925) e a 

docência na Faculdade de Direito de São Paulo, de 1925 até sua 

aposentadoria.Concomitantemente à docência na Faculdade de Direito, Sampaio Dória 

participou da fundação e direção, em 1926, do Lyceu Nacional Rio Branco, juntamente com 

Lourenço Filho, Almeida Junior Roldão Lopes de Barros, entre outros. Em meados da década 

de 1930, Sampaio Dória tornou-se proprietário desta instituição educacional privada até 1945, 

quando a fechou. 

No ano de 1934, Sampaio Dória foi comissionado junto ao Ministério da Justiça, 1º 

Procurador Geral do Superior Tribunal Eleitoral, onde exerceu o cargo de Consultor Jurídico 

da Secretaria de Educação no governo Armando Salles de Oliveira, cujo secretário era 

Cristiano Altenfelder Silva. Ainda participou da comissão que elaborou o projeto de decreto-

lei com que se criou a Universidade de São Paulo, em 1934. (Azevedo, 1964, p.694) Após a 

aprovação da criação da Universidade de São Paulo, Sampaio Dória, Almeida Junior e 

Fernando de Azevedo elaboraram os Estatutos da Universidade,sendo nomeado o 

representante da Faculdade de Direito, junto ao Conselho Universitário, após a transferência 

desta instituição, até então sob a responsabilidade da União, para o governo do Estado de São 

Paulo. Participou, ainda, das comissões de seleção de docentes para o Instituto de Educação, 

órgão da Universidade de São Paulo. (Cf. Atas de Concursos, 1935-1936) 

Além dessas atividades profissionais, Sampaio Dória fundou e participou da 

organização e direção da Liga Nacionalista (1917-1924) 

 

à qual se atribui sua indicação para 

o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo (1920-1921). Fundou e dirigiu, 

também, a Sociedade de Educação, principalmente em sua primeira fase de atuação (1922-

1925). 

Publicou vinte e cinco (25) obras, entre as quais treze (13) sobre educação e o restante 

no campo do direito. Escreveu trinta e cinco (35) artigos para diversas revistas de ambos os 

campos 

 

educação e direito, e foi colaborador do jornal O Estado de São Paulo (OESP), 

entre outros periódicos.  
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Nesse breve relato, verifica-se que a trajetória de Sampaio Dória excedia em muito à 

condição de reformador6. Assim, afirmou-se o interesse por estudar mais amplamente a 

trajetória de Sampaio Dória, tendo em vista as seguintes questões: 

- Por que caminhos e com quais credenciais Sampaio Dória chegou ao cargo de Diretor 

Geral da Instrução Pública de São Paulo? 

- Com quais ferramentas mentais Sampaio Dória posicionou-se sobre os temas da 

educação e da escola?  

- Qual a relação entre a participação de Sampaio Dória na Liga Nacionalista e a sua 

indicação para o cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo? 

- Quais as resistências enfrentadas por Sampaio Dória que poderiam explicar sua 

decisão de exonerar-se ?  

- Em quais dos temas debatidos na Sociedade de Educação Sampaio Dória se envolveu?  

- O que motivou Sampaio Dória a engajar-se neste projeto de fundação de uma 

instituição educacional privada do porte do Lyceu Nacional Rio Branco?  

Corpus Conceitual   

Sampaio Dória é aqui é estudado por sua carreira intelectual e profissional. Para 

Sirinelli (1996; 1998) o intelectual deve ser caracterizado a partir de seu engajamento político 

e cultural, inseparavelmente, ou seja, deve ser situado na intersecção do campo político e do 

campo da produção do conhecimento. O intelectual engajado é tanto aquele que escreve, 

quanto aquele que atua no sentido de produzir e divulgar uma determinada teoria de modo a 

torná-la hegemônica. Sirinelli (1996) afirma que a História dos intelectuais tornou-se assim, 

em poucos anos, um campo histórico autônomo que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um 

campo aberto, situado no cruzamento das histórias política, social e cultural

 

(Sirinelli ,1996, 

p.232) 

Ainda segundo esse autor, um intelectual se define sempre por referência a uma 

herança, como legatário ou como filho pródigo: quer haja um fenômeno de intermediação ou, 

                                                           

 

6 Vale registrar que, logo nos primeiros semestres do curso de doutorado, por meio de uma das disciplinas 
cursadas com a Profª Drª Marta M. C. Carvalho, houve a oportunidade de conhecer o trabalho de Hilsdorf (1986) 

 

Rangel Pestana: jornalista, político, educador. Sem dúvida, este trabalho serviu como fonte de inspiração para 
esta pesquisa.  

7 Para Sirinelli (1996), então, o estudo dos intelectuais não é propriamente história política no sentido de história 
dos objetos da política, como eleição, partidos, etc

 

Este entendimento parece ser semelhante ao que Bobbio 
(1997) denomina de política da cultura . 
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ao contrário, ocorra uma ruptura e uma tentação de fazer tábula rasa, o patrimônio dos mais 

velhos é, portanto, elemento de referência explícita ou implícita . (Sirinelli, 1996, pp.254-

255) Nessa abordagem o intelectual não é aquele que se auto-denomina como tal. Ao 

contrário, o que define o enquadramento de um indivíduo como intelectual é a função ou o 

lugar social exercido em diversos níveis, constituindo-se, então, uma categoria social distinta, 

que tem modos de apropriação específicos. Intelectual é aquele indivíduo que leu 

sistematicamente e deu-se a conhecer publicamente 

 

mediante seus escritos em diversos 

lugares, conferências, discursos, ações, responsáveis  por sua identificação  social na época 

em que viveu. 

A respeito do engajamento político, Sirinelli (1998, p. 263) esclarece que deve ser 

compreendido no campo da meta-política, posto que  não há um partido de intelectuais7. Há, 

sim, elites culturais . O que, para ele, não é apenas uma distinção conceitual, mas uma 

realidade histórica, uma vez que em determinado momento o intelectual é reconhecido na 

cena política . Momento em que as elites culturais ganham então espessura no plano 

estatístico e voz no plano cívico . Assim, um intelectual pertencente à elite cultural deve 

exercer, portanto, autoridade tanto no plano endógeno, isto é, entre seus pares, quanto no 

plano exógeno, isto é, frente à sociedade.  

Na república paulista, ou seja, nas primeiras décadas do século XX, o letramento foi se 

constituindo a imagem social particular de um tipo de elite, cujo desejo era o de afastar-se, ao 

máximo, distinguindo-se o quanto fosse possível, da chamada elite política 

 

caracterizada 

pela primeira como corrupta , retrógrada e mesquinha . 

Nesse momento, importava mais a posse de um título acadêmico do que qualquer bem 

econômico, ainda que, na prática, estes bens estivessem, em geral, conjugados. Mesmo assim, 

este é o momento em que o diploma constitui-se garantia e legitimidade da competência . 

(Sirinelli, 1998, p. 268) É, justamente, nessas circunstâncias que se dá a constituição de uma 

elite cultural que passa a participar diretamente das decisões nos diversos âmbitos sociais, 

porém, a partir das instâncias da sociedade civil e nos locais próprios de atuação dos 

intelectuais, ou seja, o meio acadêmico, as agremiações culturais, o campo editorial e 

jornalístico8. Alguns destes locais constituíram-se, por vezes, verdadeiros partidos 

ideológicos, conforme a acepção que gramsciana, trabalhada por Sirinelli. 

                                                           

 

8 Outro exemplo de situações, e não exatamente locais de encontro, em que se podem flagrar redes de 
sociabilidade , também citadas por Sirinelli (1996, p. 249), são os manifestos, abaixo-assinados e, ainda, os 
inquéritos  não mencionado por este autor, mas um caso específico ao período ora estudado. Inspirando-se neste 
entendimento de Sirinelli, foram desenvolvidos dois trabalhos sobre o Inquérito de 1926 questionário 
encomendado por Júlio de Mesquita Filho, um dos principais acionistas do jornal O Estado de S. Paulo, sob a 
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Os locais de atuação da elite cultural são denominados por Sirinelli de redes de 

sociabilidade , ou seja, estruturas elementares da sociabilidade que compõem o meio 

intelectual , nas quais interpenetram-se os laços afetivos e ideológicos. Ainda segundo esse 

autor,  

Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma sensibilidade 
ideológica ou cultural comum de afinidades mais difusas, mas igualmente 
determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver. São estruturas de 
sociabilidade difíceis de apreender, mas que o historiador não pode ignorar ou 
subestimar. (Sirinelli, 1996, p. 248)  

Ao destacar a importância dos laços afetivos 

 

ou seja, amizade, hostilidade, 

rivalidade, rancor 

 

os quais também devem ser objeto de atenção do pesquisador para 

compreender as estruturas destas redes de sociabilidade, Sirinelli agrega um elemento não 

considerado, por exemplo, por Bourdieu (1992), para quem o campo intelectual está 

necessariamente determinado por relações de poder, embora não seja redutível ao campo do 

poder. Com isto, Sirinelli entende que tanto as relações de poder, quanto os aspectos 

ideológicos e afetivos interpenetram o campo intelectual, assim como as redes de 

sociabilidade. 

Nesse sentido, destaca-se, também, o alerta de Warde: 

Pensar os intelectuais como coletivos que se organizam e funcionam em rede, aponta, 
de um lado para a singularidade das regras que os regem. Tornar-se membro de uma 
rede intelectual, por exemplo, não se impõe como lei sobre um indivíduo que pode 
decidir dela participar ou não. De outro lado, pensar intelectuais em rede 

 

por 
oposição à imagem de um cipoal de indivíduos cujos caminhos se cruzam por força do 
acaso 

 

aponta para a existência de regras de inclusão e exclusão, de pertença ou de 
oposição. 
Aponta, ainda, para uma dimensão específica da rede como o coletivo articulado de 
agências e agentes de formação do intelectual. Face a seu membro, a rede opera como 
o veículo de acesso a um conjunto determinado de ferramentas mentais disponíveis em 
um tempo e lugar; valida e legitima aquele conjunto, admitindo, dispensando ou se 

                                                                                                                                                                                         

 

coordenação de Fernando de Azevedo (1957). O primeiro trabalho foi apresentado no XXII Simpósio Nacional 
de História 

 

ANPUH, em 2003, sob o título A reforma de 1920 na mira do Inquérito de 1926 . Neste trabalho 
pretendeu-se evidenciar que o citado questionário tinha o objetivo, implícito, de recuperar as principais medidas 
contidas na Reforma Sampaio Dória, como fundamento das críticas explícitas à recém decretada reforma da 
instrução pública paulista de 1925. O resultado produzido no referido Inquérito foi o de exaltar as propostas da 
Reforma Sampaio Dória , como as únicas que resolveriam os problemas da instrução pública do estado de São 

Paulo, particularmente os relativos ao ensino primário e normal. O segundo trabalho, por sua vez uma derivação  
do anterior, foi apresentado na Reunião da Anped 

 

Sudeste, em 2004, sob o título O Inquérito de 1926: uma 
das expressões da rede de relações de Antonio de Sampaio Dória . Neste texto  procurou-se demonstrar, por 
meio do cruzamento das trajetórias de todos os envolvidos no Inquérito, isto é, tanto os depoentes convidados 
para  respondê-lo, em sua primeira parte 

 

a referente ao ensino primário e normal, quanto Júlio de Mesquita 
Filho, quem o encomendou , bem com seu organizador, visto que todos eles integravam uma ou mais  redes de 
relações de Sampaio Dória, tais como o próprio jornal O Estado de S. Paulo, a Sociedade de Educação, a Escola 
Normal. Além disto, alguns dos depoentes participaram, com Sampaio Dória, da elaboração e execução da 
reforma de 1920. Eram eles, Almeida Junior, Lourenço Filho, Renato Jardim e Sud Mennucci. Sendo assim, não 
por acaso,o Inquérito apresentou uma análise coesa das referidas reformas, no sentido desejado, ou seja, o de 
destacar positivamente as medidas da Reforma Sampaio Dória , em detrimento da reforma paulista de 1925. 



  
18

opondo a outros; funciona como base de apoio para investidas individuais dos seus 
membros, assim como opera como filtro dos novos arranjos morfológicos que as 
criações originais desencadeiam. (Warde, 2003, p. 150):  

Assim, a reconstituição da trajetória ou itinerário de formação de um intelectual 

possibilita, segundo Sirinelli (1998), decifrar as experiências e circunstâncias em que viveu, 

com quem, como e porque. Essa análise possibilita, ainda, identificar o que compartilhou com 

seus contemporâneos e com quais deles.  

Nessa perspectiva, porém, só é possível decifrar o que um indivíduo pensa na 

materialidade, isto é, nos vestígios que deixou 

 

escritos, discursos, conferências. Sendo 

assim, a relação autor/obra altera-se, pois o que interessa é o ponto da trajetória em que 

determinada obra, discurso ou conferência foi produzida. Isto implica proceder à leitura da 

produção cultural do referido intelectual pesquisado, de modo a interrogar acerca de quais as 

circunstâncias o provocaram a publicar, ou expressar suas idéias; em qual tradição apoiou-se; 

com quem dialogava; como articulou as diversas experiências e heranças teóricas e, ainda, 

interrogar se a produção cultural, em questão, assinala algum traço de originalidade. 

Para isso, destaca-se, também, o aspecto da inserção geracional, o que implica 

considerar os conceitos de herança e troca, posto que um intelectual não é parteiro de si 

mesmo . (Warde, 2003) A esse respeito, Warde (2003) também chama a atenção para o papel 

que os professores possam ter exercido na formação do intelectual em questão. No caso de 

Sampaio Dória, os professores da Faculdade de Direito de São Paulo. 

Levando-se em conta estes aspectos acima mencionados, a pesquisa a respeito de 

Sampaio Dória direcionou-se à reconstituição das principais redes de sociabilidade nas quais 

ele esteve engajado, especificamente, no campo educacional. Entre elas, privilegiou-se a 

Escola Normal da Praça, a Liga Nacionalista, a Diretoria Geral da Instrução Pública de São 

Paulo, a Sociedade de Educação e o Lyceu Nacional Rio Branco.  

É importante ressaltar que estas redes de sociabilidade não esgotam a vida de Sampaio 

Dória9. Certamente ele participou de muitas outras redes, algumas das quais citadas na breve 

biografia acima apresentada, outras tantas não conhecidas10.  

Cabe esclarecer, também, que nem todas as redes selecionadas na trajetória intelectual 

de Sampaio Dória foram tratadas, neste trabalho, com o mesmo peso. Aliando-se os dois 

                                                           

 

9 Sendo assim, estabelece-se a distinção entre vida e trajetória, na medida em que, de acordo com Bourdieu 
(2001) é possível reconstruir a trajetória, mas não a vida de um indivíduo. A reconstituição da trajetória implica 
em selecionar determinados momentos da vida do indivíduo e, além disto admitir que todos os envolvidos, nesse 
lugar da trajetória, são importantes, tanto quanto o próprio indivíduo estudado.  
10 Cabe informar que não há arquivo pessoal de Sampaio Dória . 
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critérios que definem o intelectual, conforme descrito anteriormente, isto é, o engajamento 

político e o engajamento cultural 

 
ou a produção de conhecimento, privilegiaram-se os 

pontos da trajetória nos quais Sampaio Dória deu a conhecer, de modo mais amplo, seu 

pensamento educacional. Desse modo, a Liga Nacionalista, a Diretoria Geral da Instrução 

Pública de São Paulo e a Sociedade de Educação ganharam maior destaque, embora haja 

diferenças significativas quanto ao tipo de produção cultural apresentado por Sampaio Dória 

no momento em que esteve engajado nessas redes. 

A Liga Nacionalista foi, na verdade, a primeira rede de sociabilidade na qual, por sua 

natureza ampla, ele foi provocado freqüentemente a explicitar suas idéias a respeito da 

sociedade e da educação, as quais foram objeto de debates acirrados por ocasião da passagem 

de Sampaio Dória na Diretoria da Instrução Pública e que sobre isso foi, também, provocado a 

escrever. Por outro lado, no momento em que esteve engajado na Sociedade de Educação- 

uma agremiação de caráter mais propriamente pedagógico, a produção cultural de Sampaio 

Dória esteve, particularmente, voltada aos temas mais específicos ao campo educacional, 

particularmente, os temas da pedagogia e da psicologia.  

Hipótese  

A pesquisa foi desenvolvida a partir da hipótese de que a reforma de 1920 não foi uma 

obra particular de Sampaio Dória e que outras razões deveriam esclarecer sua indicação para 

o cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, já que suas credenciais até 1920 

 

professor da Escola Normal da Praça e membro da Liga Nacionalista 

 

explicavam pouco sua 

indicação para um cargo de tal monta, considerando, ainda, o lugar que ocupou a instrução 

pública para os republicanos. Isto é, por que entre os diversos professores da Escola Normal 

da Praça e entre os demais membros da Liga Nacionalista, Sampaio Dória foi o homem 

escolhido para o referido cargo?  

Ao mesmo tempo, supunha-se que a reforma de 1920 expressava uma marca particular 

de Sampaio Dória, considerando as outras propostas ali contidas, as quais não se justificavam 

somente a partir da luta, travada pela Liga Nacionalista, pelo fim do analfabetismo. 

Questionava-se, ainda, o fato de Sampaio Dória não ser mencionado na historiografia 

consagrada, após o episódio de sua exoneração do referido cargo, uma vez que o 

levantamento biográfico preliminar havia evidenciado que Sampaio Dória continuou atuando 
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no campo da educação, ocupando posições de destaque junto a instituições da sociedade civil, 

bem como junto a órgãos públicos.  

Além disto, grande parte de suas publicações datam, justamente, do mesmo período 

 
décadas de 1920 e 1930, isto é, os anos que se seguiram à sua exoneração, o que estaria 

indicando que se o projeto de reforma da instrução pública, elaborado por Sampaio Dória, não 

alcançou todos os objetivos por ele pretendidos, este fato em si não resumia toda sua trajetória 

na história da educação. Ao contrário, indicava-se que a passagem, ainda que breve, por 

aquele cargo tinha significado um estímulo

 

à trajetória intelectual de Sampaio Dória e não 

seu fracasso . 

Nessa direção, talvez a participação de Sampaio Dória, após sua exoneração, em redes 

de relações mais diretamente voltadas às questões propriamente pedagógicas explique, em 

parte, porque ele abriu mão de um cargo político de tamanha expressão, para não abrir mão de 

suas convicções pedagógicas. Assim, a fundação do Lyceu Nacional Rio Branco, estaria 

expressando um outro momento de projeção de Sampaio Dória em uma rede de outra 

natureza, mas que mantinha laços estreitos com aqueles que estiveram com ele na Diretoria 

Geral da Instrução Pública, ou que, de certo modo, com ele compartilhavam as mesmas 

idéias11.   

Recorte temporal   

O recorte temporal desta tese incide nas décadas de 1910, 1920 e 1930, portanto, o 

período de maior engajamento político e cultural de Sampaio Dória no campo educacional, 

recuando-se, contudo, ao período inicial de sua trajetória de formação acadêmica, realizado na 

Faculdade de Direito de São Paulo (1904-1908).   

Corpus documental   

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, o corpus documental examinado constituiu-se 

de diferentes fontes primárias12. e secundárias13. As fontes primárias foram localizadas nos 

seguintes arquivos: 

                                                           

 

11 Essa hipótese foi desenvolvida, preliminarmente, em um trabalho publicado nos Anais do III Congresso 
Brasileiro de História da Educação (2004), sob o título Lyceu Nacional Rio Branco: uma obra de cultura e 
patriotismo , 1926-1934. 
12 Vale informar, desde já, a opção por atualizar a ortografia das fontes primárias, visando facilitar a leitura. 
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Na Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo: 

- Prontuário de aluno e de professor  Antonio de Sampaio Dória; 

- Revista do Centro Acadêmico o Onze de Agosto (de 1903 a 1940); 

- Revista da Faculdade de Direito de São Paulo (de 1903 a 1940); 

- Liga Nacionalista : Estatutos da Liga Nacionalista e A Ação da Liga Nacionalista 

No Arquivo da Escola Caetano de Campos: 

- Livro de ponto da Escola Normal da Praça (1914-1919); 

- Atas da Congregação (1889 a 1919);  

No Arquivo do Estado de São Paulo: 

- Acervo O Estado de São Paulo (1910-1940): Artigos sobre a atuação da Liga 

Nacionalista, sobre a Reforma de 1920 e Atas das reuniões da Liga Nacionalista 

- Coleção de Leis e Decretos 

No Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo:  

- Liga Nacionalista; 

No Centro do Professorado Paulista: 

- Anais da Conferência Interestadual de Ensino Primário, Rio de Janeiro (1921) 

- Revista da Sociedade de Educação; 

- Revista Educação; 

- Anuário de Ensino de 1918 e 1922 

No Acervo da Assembléia Legislativa de São Paulo: 

- Anais da Câmara dos Deputados e do Senado (1920); 

Na Biblioteca do Colégio Rio Branco: 

- Histórico; 

- Prospectos de 1927 (?),1928, 1930, 1934; 

- Revista Escolar Rio Branco; 

- Estatutos da Associação Escolar Rio Branco    

                                                                                                                                                                                         

 

13 A respeito das fontes secundárias cabe um esclarecimento. Para garantir maior fluência ao texto, optou-se por 
mencionar as fontes secundárias, bem como as de referência teórico-metodológicas em notas de roda-pé. Assim, 
somente serão referidas no corpo do texto as fontes primárias  
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Apresentação dos capítulos   

CAPÍTULO I 

 
ANTONIO DE SAMPAIO DÓRIA ENTRE OS MOÇOS  DA LIGA 

NACIONALISTA  A CAMINHO DA VIDA PÚBLICA  
O primeiro capítulo apresenta as circunstâncias nas quais Antonio de Sampaio Dória 

desenvolveu sua  formação acadêmica na Faculdade de Direito de São Paulo (1904-1908), 

principalmente, a partir da rede de relações na qual esteve inserido, junto a professores e 

colegas de curso.  

O capítulo trata, ainda, da participação de Sampaio Dória na fundação, organização e 

direção da Liga Nacionalista, uma entidade caracterizada na historiografia como de caráter 

cívico, cujas principais atividades eram o combate ao analfabetismo, a luta em favor do voto 

secreto e obrigatório e do serviço militar. 

Embora um dos focos do capítulo seja a participação de Sampaio Dória na organização 

Liga Nacionalista, fundada em dezembro de 1916, recuou-se, porém, ao início da década de 

1910, visto que anos antes da fundação da entidade já estava em curso um projeto de criação 

de uma Liga Nacionalista, declarado nos estatutos de uma sociedade secreta, a Sociedade dos 

Patriotas, da qual Sampaio Dória também participou. Nesses estatutos, sugere-se que a 

Sociedade dos Patriotas resultou da reunião de integrantes de outras sociedades secretas, entre 

elas, principalmente, a Buchenschaft , freqüentada pelos alunos e ex-alunos da Faculdade de 

Direito 

 

local da formação acadêmica de Sampaio Dória. Então, reconstruir o ambiente 

cultural no qual ele cursou o ensino superior interessava não somente pelo motivo acima 

mencionado, como também pelo fato de que foi na Faculdade de Direito o primeiro lugar de 

construção dos laços de sociabilidade que poderiam explicar o engajamento de Sampaio Dória 

em uma entidade da natureza da Liga Nacionalista.  

CAPÍTULO II 

 

SAMPAIO DÓRIA, O INTELECTUAL DA LIGA NACIONALISTA 

 

DO 
LUGAR OCULTO PARA O BRASIL  

O segundo capítulo aborda a participação de Sampaio Dória na Liga Nacionalista, com 

ênfase para as situações nas quais Sampaio Dória esteve engajado oferecendo, assim, um 

mapeamento dos temas que o interessavam e, ao mesmo tempo, evidenciando em que 

situações a entidade requisitava sua colaboração. 

O limite temporal deste capítulo é o ano de 1924 quando a Liga Nacionalista foi 

proibida de continuar suas atividades devido a um decreto presidencial.  

As questões que nortearam a pesquisa a este respeito foram as seguintes: 
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-Por que Sampaio Dória teria se engajado na Liga Nacionalista? 

-Quais foram os outros homens com os quais ele partilhou a elaboração, criação direção da 

Liga Nacionalista; 

-Qual exatamente foi o lugar que Sampaio Dória ocupou na rede de relações responsável pela 

fundação, organização e direção da Liga Nacionalista? 

-Em quais das ações da Liga Nacionalista Sampaio Dória atuou e foi chamado a atuar? 

-Qual o teor do chamado discurso cívico da Liga Nacionalista ? E como Sampaio Dória se 

posicionou a respeito? 

-A Liga Nacionalista desempenhou papel relevante no que diz respeito ao combate ao 

analfabetismo? 

-A participação de Sampaio Dória na Liga Nacionalista contribuiu de que modo para a sua 

formação?  

A análise a respeito das atividades desenvolvidas pela Liga Nacionalista permitiu 

verificar que sua trajetória foi dominantemente marcada por ações destinadas à formação 

cívica da população e dirigidas a diferentes grupos sociais e não somente aos analfabetos. Há 

declarações explícitas dos principais dirigentes da Liga que atestam a prioridade da educação 

cívica nas ações da entidade, sendo a alfabetização, por meio das escolas para operários e 

operárias, mais uma das estratégias de divulgação da cultura cívica, desenvolvida, também, 

por outros meios e para atingir outros grupos, como as camadas altas da sociedade paulista, 

mediante as conferências de alta cultura .  

Assim, embora a luta contra o analfabetismo tenha sido uma das principais frentes de 

atuação da entidade, constatou-se que a alfabetização serviu como isca para atingir o 

principal objetivo 

 

a formação cívica. Além disso, verificou-se que Sampaio Dória esteve 

engajado, particularmente, nestas atividades da Liga, enquanto que atuou esporadicamente nas 

atividades relativas à campanha pelo voto secreto, serviço militar e escotismo. 

Esse aspecto merece destaque, uma vez que Sampaio Dória foi o intelectual que 

elaborou um livro 

 

O que o cidadão deve saber 

 

Manual de Instrução Cívica (1919), à 

pedido e sob o patrocínio da Liga Nacionalista. Nele foram desenvolvidas as principais teses 

defendidas pela entidade. Por isto, entende-se que ele tenha sido o principal criador

 

e 

divulgador

 

(Sirinelli, 1998) do entendimento que a entidade tornou público a respeito da 

cultura cívica . Todavia, foram identificados cerca de quarenta homens que, juntamente com 

Sampaio Dória, dirigiram a entidade, sendo denominados aqui como o grupo dirigente da 

Liga Nacionalista . Grupo heterogêneo quanto à composição e filiação teórica e política, mas 
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que se manteve unido em torno de alguns princípios fundamentais, ou seja, as teses 

defendidas pela entidade.   

CAPÍTULO III - SAMPAIO DÓRIA NA DIRETORIA GERAL DA INSTRUÇÃO 
PÚBLICA DE SÃO PAULO  

Esse capítulo explora as circunstâncias que levaram Sampaio Dória a ser indicado para 

o cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo em 29 de abril de 1920, assim 

como a rede de relações por ele construída para dar andamento às suas principais propostas, 

isto é, o recenseamento escolar e a reforma da instrução pública Essa última, porém, não 

regulamentada em sua gestão, uma vez que Sampaio Dória exonerou-se, prematuramente, do 

cargo.   

As questões levantadas a este respeito foram as seguintes:  

-Por que caminhos e com que credenciais Sampaio Dória chegou ao cargo de Diretor Geral da 

Instrução Pública de São Paulo? 

-Qual a relação entre a participação de Sampaio Dória na Liga Nacionalista e a sua indicação 

para o cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo? 

-Como Sampaio Dória foi recebido na Diretoria?  

-Qual a rede de relações construída por Sampaio Dória para dar andamento às propostas por 

ele apresentadas? 

-Quais as resistências enfrentadas por Sampaio Dória que poderiam explicar sua decisão de 

exonerar-se ?  

Nesse sentido, o período abordado recuou a 1918, quando se identificam os primeiros 

indícios de que Sampaio Dória estava sendo cogitado para suceder Oscar Thompson na 

referida diretoria. Encerra-se o capítulo no momento em que Sampaio Dória exonera-se do 

cargo na Diretoria Geral da Instrução Pública, em maio de 1921. 

A pertença de Sampaio Dória à Liga Nacionalista foi evidenciada como sua principal 

credencial para o referido cargo, o que já era apontado na historiografia. Entretanto, a 

docência na Escola Normal e a proposta de Sampaio Dória para resolver o problema do 

analfabetismo 

 

apresentada na Carta Aberta, em 1918, constituíram-se as justificativas 

públicas para sua indicação ao cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo. 

Imediatamente após a posse, Sampaio Dória dá início ao recenseamento escolar, para o que 

recebeu apoio explícito não só do governo estadual, como era de se esperar, mas também 
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recebeu apoio de várias instituições, tais como a Liga Nacionalista, o OESP e, ainda, de 

colegas de trabalho e amigos. 

Para a realização do recenseamento, o diretor geral da Instrução Pública mobilizou 

mais de duas mil pessoas. Entre os organizadores, recenseadores, voluntários, inspetores 

escolares, professores, encontravam-se homens e mulheres que participavam, com Sampaio 

Dória, de outras redes de relações.  

O resultado do recenseamento escolar foi utilizado por ele  para justificar a reforma da 

instrução pública, particularmente, no tocante à proposta da escola primária de dois anos. 

Mesma proposta anunciada por Sampaio Dória desde a Carta Aberta de 1918. Embora esta 

tenha sido apenas uma das mudanças previstas nesta reforma, foi em torno dela que se 

concentrou a principal polêmica de sua gestão, tendo sido, ainda, a justificativa para sua 

exoneração, como já dito.   

CAPÍTULO  IV  SAMPAIO DÓRIA NA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO  

Na Sociedade de Educação Sampaio Dória integrou uma rede de relações bastante 

restrita, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo, ou seja, os homens e 

mulheres com os quais conviveu nesta entidade eram, principalmente, os integrantes da 

diretoria e da comissão de redação da Revista da Sociedade de Educação, os quais eram 

também, em geral, os mesmos que participavam dos debates e decisões registrados nas atas 

das sessões ordinárias e extraordinárias da entidade, entre eles o próprio Sampaio Dória. 

Considerando os participantes da diretoria, da comissão de redação da revista e os nomes 

registrados nas atas das sessões da Sociedade de Educação, contabilizam-se cerca de dez a 

quinze pessoas, embora em algumas sessões os participantes excedessem a este número, 

assim como o número de sócios era bem maior. Estão registrados, em média, sessenta sócios.  

Do ponto de vista qualitativo a rede de relações de Sampaio Dória era, igualmente, 

restrita porque, de modo geral, os integrantes das diretorias e da comissão de redação atuavam 

no campo educacional e, privilegiadamente, eram professores da Escola Normal da Praça. 

O recorte histórico deste capítulo foi delimitado a partir do período de existência da 

Sociedade de Educação, cuja trajetória está divida em duas fases. A primeira compreende o 

ano de sua fundação, 1922, até o ano de 1925. E a segunda fase de 1927 a 1930, quando a 

Sociedade é desfeita. Neste intervalo a entidade teve suas atividades suspensas. Levando-se 

em conta, particularmente , a primeira fase de atuação da Sociedade de Educação, verificou-se 
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que Sampaio Dória integrava concomitantemente o grupo dirigente da Liga Nacionalista e, 

também, atuava como docente da cadeira de Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica na 

Escola Normal da Praça. Verificou-se, ainda, que grande parte de sua produção teórica, no 

campo da educação, concentrou-se neste mesmo período.  

Neste sentido, as perguntas fundamentais deste capítulo foram : 

-Qual o papel assumido por Sampaio Dória na condução da Sociedade de Educação? 

-Qual a relação que mantinha com seus pares?  

-Em quais dos temas debatidos nas sessões da entidade Sampaio Dória se envolvia?  

-Como se posicionava ante os mesmos? Com quem dialogava?  

-Quais os debates desenvolvidos nas reuniões da Sociedade de Educação que provocaram 

Sampaio Dória a escrever suas posições a respeito? 

-Quais as relações da Sociedade de Educação com a Associação Brasileira de Educação, sua 

congênere, fundada em 1924, no Rio de Janeiro?  

CAPÍTULO V  SAMPAIO DÓRIA NO LYCEU NACIONAL RIO BRANCO  

Esse capítulo apresenta a atuação de Sampaio Dória na rede de relações responsável 

pela fundação, organização e direção do Lyceu Nacional Rio Branco 

 

instituição de ensino 

particular, na qual ele foi assumindo progressivamente o controle, até tornar-se seu 

proprietário. A instituição oferecia, com regularidade, o curso primário 

 

Escola Ativa , 

curso ginasial, curso de comércio e preparatórios. Além de cursos especiais e da Escola 

Normal. Localizado no bairro de Higienópolis, na época, uma região privilegiada da cidade de 

São de Paulo, o Lyceu Nacional Rio Branco atendia uma clientela composta, 

predominantemente, por filhos da elite política, cultural e econômica de São Paulo.  

As perguntas fundamentais a que se procurou responder foram: 

-O que motivou Sampaio Dória a engajar-se neste projeto de fundação de uma instituição 

educacional privada do porte do Lyceu Nacional Rio Branco? 

-Qual a rede de relações que sustentou a instituição? 

-Quais os aspectos apresentados como característicos de uma escola moderna, tal como consta 

nos documentos disponíveis? 

-Quais os atrativos especiais oferecidos pela instituição que explicam a adesão de uma parcela 

da elite paulista? 

-Em que sentido esta instituição pode ser caracterizada como depositária das propostas 

educacionais defendidas, anos antes, por Sampaio Dória e os demais fundadores do Lyceu? 
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A participação de Sampaio Dória no Lyceu Nacional Rio Branco iniciou-se em 1926 

 
ano de sua fundação até o ano de 1945. Neste período Sampaio Dória foi assumindo o 

controle administrativo e financeiro do Lyceu, até que em 1945, já proprietário da instituição 

que contava com mil e seiscentos alunos, ele decidiu fechá-la para surpresa e consternação 

geral.  

Por meio da análise da documentação disponível verificou-se que, no grupo 

responsável pela fundação e sustentação do Lyceu, estiveram presentes, de modo decisivo e 

constante, Sampaio Dória, Lourenço Filho, Almeida Junior e Roldão Lopes de Barros, 

ocupando posições de direção e docência na instituição até meados da década de 1930, o que 

permite considerá-los como o grupo mais afinado integrante da instituição no período 

estudado. Após o que, ocorreram mudanças significativas não só na composição da direção da 

instituição, como também nos laços de sociabilidade existentes entre eles, até então bastante 

estreitos. Por isto, o estudo sobre o Lyceu Nacional Rio Branco se restringiu ao período que 

compreende o ano de sua fundação  1926  até meados da década de 1930. 

O cruzamento das trajetórias intelectuais de Sampaio Dória, Lourenço Filho, Almeida 

Junior e Roldão Lopes de Barros evidenciou que os laços de sociabilidade construídos entre 

eles iniciaram-se, mais ou menos, dez anos antes da criação do Lyceu Nacional Rio Branco, 

ou seja, principalmente na Escola Normal da Praça. 

Cada detalhe descrito nos prospectos disponíveis, ao que tudo indica, pretendia caracterizar a instituição 

como uma escola moderna , tanto no que diz respeito aos objetivos, conteúdo e métodos de ensino, quanto no 

que diz respeito à arquitetura, estrutura de suas dependências e equipamentos oferecidos. Nesse sentido, o Lyceu 

Nacional Rio Branco está sendo considerada como uma espécie de laboratório de aplicação das propostas de 

ensino defendidas, anos antes, por seus principais fundadores. Sampaio Dória, Lourenço Filho, Almeida Junior, 

Roldão Lopes de Barros estiveram engajados, por exemplo, na Reforma da Instrução Pública de São Paulo e na 

Sociedade de Educação. Participaram de debates acerca de temas característicos do movimento de 

modernização do ensino no Brasil, desenvolvido nas primeiras décadas da República, tais como: a higiene 

escolar, o método analítico, a educação física, a educação cívica, o escotismo.     

CAPÍTULO I  -  ANTONIO DE SAMPAIO DÓRIA ENTRE OS 
MOÇOS DA LIGA NACIONALISTA DE SÃO PAULO    
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1.1 - O MITO FUNDADOR OU UM CÓGIGO ENTRE AMIGOS?  

Desde meados do ano passado um seleto grupo de moços estudantes, profundamente 
influenciados pela palavra fulgurante de Olavo Bilac, começou a trabalhar com 
empenho, em silêncio, na organização de uma associação patriótica. Essa associação, 
depois de tenazes esforços, levados felizmente a cabo, foi ontem fundada sob os 
melhores auspícios, com a colaboração de ótimos elementos da nossa sociedade. 
Em reunião realizada no escritório do sr. Dr. Vergueiro Steidel, advogado e lente da 
Faculdade de Direito, foram aprovadas as bases e as linhas gerais da organização de 
uma Liga Nacionalista (...). (OESP, 16/12/1916, p.5)  

A notícia em epígrafe, publicada no OESP, foi repetida por muitas vezes em reuniões 

e solenidades promovidas pela Liga Nacionalista, sugerindo, assim, o intento de caracterizá-

la como uma associação criada por um seleto grupo de moços que teria contado com a 

colaboração de ótimos elementos da nossa sociedade , bem como de a ela associar dois 

nomes proeminentes: Olavo Bilac e Vergueiro Steidel. 

Após seis meses de fundação da associação, Frederico Vergueiro Steidel, na condição 

de presidente da Liga Nacionalista, em reunião de posse do Conselho Deliberativo, em 26 de 

julho de 1917, inicia seu discurso reiterando que  

Um punhado de moços patriotas das nossas escolas, emocionados pela palavra 
brilhante de Olavo Bilac, tomou a peito levar por diante a campanha de civismo em 
todas as suas manifestações, já pelo culto do patriotismo já pela difusão da instrução, 
já pelo serviço militar e já pela verdade eleitoral. 
Esse punhado de moços, e permitireis que destaque os da Faculdade de Direito, pela 
sua dedicação, veio solicitar o concurso dos homens feitos, e dirigiu-se a todas as 
classes superiores, pedindo sua colaboração. Como recusar ao entusiasmo da 
mocidade e o apoio da experiência dos homens e das coisas que somente o perpassar 
dos anos nos ensina?  
Como abandoná-los, por maiores que tenham sido as desilusões, que nos traz a vida, 
em um esforço tão belo e patriótico, precisamente em um momento em que a pátria 
reclama de seus filhos o mais rigoroso cumprimento de todos os deveres cívicos e 
políticos? 
Vós compreendestes que não haveria escusa que justificasse o vosso retraimento, e a 
prova disso está na espontaneidade com que puseste a vossa inteligência, o vosso 
saber e a vossa autoridade ao serviço da santa causa. 
Era isso, aliás, o cumprimento de um dever, ao qual não se podem furtar os que têm a 
responsabilidade de pertencer às classes chamadas dirigentes, atentos os fins da Liga 
Nacionalista. (OESP, 27/7/1917, p.4)  

Destaca-se a expressão: classes chamadas dirigentes , usada por Steidel. Em primeiro 

lugar, porque sugere que são outros os que chamam os homens que ali fundavam a Liga 

Nacionalista de classes dirigentes , ao mesmo tempo, em que ele admite pertencer a estas 

classes 14. Em segundo lugar, porque Steidel utiliza-se de outra expressão 

 

classes 

                                                           

 

14 Segundo Sirinelli (1998, p. 262), esta posição é uma das características da elites culturais , isto é, se 
definirem não só pelo seu poder e pela sua influência intrínsecas, como também pela sua própria imagem, que o 
espelho social reflete . Sirinelli (1998, p. 268) afirma, ainda, que para as elites culturais, a questão do papel 
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superiores 

 
a quem um punhado de moços solicitou colaboração para fundar a Liga. A 

distinção entre classes dirigentes e classes superiores parece não ser apenas formal, ao 

contrário, as classes superiores não são necessariamente classes dirigentes, embora pretendam 

ser15.  

Além disto, chama a atenção o fato dos integrantes da Liga Nacionalista insistirem em 

atribuir a um punhado de moços estudantes a iniciativa por sua fundação. Neste sentido, 

caberia perguntar quem eram os homens feitos , pertencentes à classe dirigente que foram 

sensibilizados por esses moços estudantes e, por sua vez, perguntar, também quem eram, 

afinal, estes moços estudantes que atraíram aqueles homens feitos para tal engajamento?  

Considerando as duas categorias de homens, aos quais foi atribuída a participação na 

fundação da entidade, perguntar-se-ia, ainda, em qual dessas categorias estaria Sampaio 

Dória? 

Conhecer os fundadores da Liga Nacionalista foi uma primeira tarefa na direção de 

responder taias questões.  

1.1.1 - Os Primeiros Integrantes da Liga Nacionalista16  

Estavam presentes ao ato de fundação da Liga Nacionalista, ocorrido no escritório de 

Frederico Vergueiro Steidel, 39 senhores, citados abaixo17. (Cf. OESP, 16/12/1916, p.5)   

Amadeu Amaral 
Antonio de Sampaio Dória 
Antonio Pereira de Lima 
Armando Salles de Oliveira 

                                                                                                                                                                                         

 

desempenhado pelo diploma universitário assume logicamente uma importância particular . Neste sentido, o 
diploma constitui-se garantia e legitimidade da competência. Atribuindo às instâncias encarregadas de entregar 
o diploma o centro dos maquinismos dessas sociedades , o que, segundo ele, toca também na arquitetura 
dessas sociedades . Não por acaso Steidel destaca a Faculdade de Direito, no discurso de posse do Conselho 
Deliberativo, publicado no OESP e acima citado. 
15 Esse comentário está bem apropriado à situação verificada em São Paulo no período estudado, particularmente 
acerca da Faculdade de Direito, como dito acima. A Liga Nacionalista é uma típica associação deste caso, uma 
vez que congrega grande parte de doutores diplomados per esta instituição, há décadas formadora da elite 
cultural e política do país. 
16 Três meses antes da data de fundação da Liga Nacionalista, Olavo Bilac, Pedro Lessa e Miguel Calmon 
fundaram a Liga de Defesa Nacional - 7/9/1916 

 

cujo diretório central estava sediado no Rio de Janeiro. Esta 
iniciativa é, em geral, considerada a pioneira de uma série de outras agremiações desta natureza, entre as quais a 
Liga Nacionalista 

 

de São Paulo, na qual se inseriu Sampaio Dória. (Cf. Nagle, 1974, pp. 44-56) Não cabe aos 
propósitos deste trabalho explorar estas outras agremiações, embora haja questionamentos acerca desta 
categorização que inclui a Liga Nacionalista como mais uma das agremiações nacionalistas fundadas em meados 
da década de 1910 e início de 1920. 
17 A relação de nomes apresentados neste capítulo seguirá a ordem alfabética, procurando facilitar o leitor, em 
razão de serem muitos os participantes que serão mencionados nesta rede de relação, embora em nenhuma das 
fontes consultadas tenha-se verificado esta forma aqui adotada. 
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Archimedes Pereira Guimarães   

David Ribeiro   

Ernesto de Souza Campos   

Francisco Alves dos Santos  
Francisco Alves dos Santos Filho  
Francisco Mesquita  
Frederico V. Steidel   

Gama Cerqueira  (Luiz Barbosa 
Gama Cerqueira)  
Gofredo da Silva Telles   

João Alberto Salles Junior  
João Sampaio  
José Carlos de Macedo Soares  
Júlio de Mesquita Filho 
Júlio Maia   

Laerte Assumpção  

Manuel Elpídio de Queiroz Netto  
Marcelo da Silva Telles  
Mário Pinto Serva  

Nicolau Marques Schmidt   

Ovídio Pires de Campos  

Plínio Barreto   

Renato Maia  
Roberto Moreira   

Theodureto de Carvalho  
Thomaz Lessa  

Waldemar Ferreira  
Waldomiro de Carvalho   

O levantamento biográfico possibilitou identificar a participação de três gerações na 

assembléia de fundação da Liga Nacionalista18. Na primeira geração, foram incluídos os 

homens que tinham em torno de 60 anos; na segunda em torno de 40 anos e na terceira 

geração em torno de 20 anos. Relacionando estes agrupamentos com as duas categorias acima 

                                                           

 

18 Cabe esclarecer que dos nomes citados na relação dos presentes na assembléia de fundação da Liga 
Nacionalista, não foram localizadas informações biográficas a respeito de dez deles. 
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citadas por Frederico Vergueiro Steidel como responsáveis pela fundação da entidade, ou 

seja, os homens feitos pertencentes à classe dirigente e os moços estudantes, podem 

ser, então, contados como homens feitos 

 
os pertencentes à primeira e segunda geração 

 
cerca de vinte nomes, entre eles o de Sampaio Dória19. E na categoria de moços estudantes, 

apenas três nomes poderiam ser incluídos20. 

Neste sentido, os moços estudantes, presentes na reunião de fundação da Liga 

Nacionalista, eram: Abelardo Vergueiro César 

 

com 23 anos de idades, Antonio Pereira de 

Lima 

 

com 25 e Archimedes Pereira Guimarães, também com 23 anos de idade, se bem que 

todos eles cursando o penúltimo ano do ensino superior21.  

Sendo assim, o punhado

 

de moços estudantes entusiasmados em organizar uma 

associação patriótica e que, para isto, solicitou a colaboração dos homens feitos da classe 

dirigente , estava restrito aos três estudantes acima mencionados. 

Entretanto, não se deve desprezar o fato de que, desde o início de suas trajetórias 

intelectual e política, esses três estudantes tiveram uma atuação militante e de liderança. 

Archimedes Pereira Guimarães foi presidente do Grêmio Politécnico, redator-chefe da Revista 

Politécnica e secretário geral da federação Acadêmica. Abelardo Vergueiro César organizou, 

em 1917, o Congresso da Mocidade e fundou a Revista Nacional com Antonio Pereira 

Lima22. E, ainda, sobre Antonio Pereira Lima sabe-se que foi um dos diretores do Centro 

Acadêmico XI de Agosto, possivelmente, entre os anos de 1914 e 191723.  

Isso parece, no entanto, pouco convincente para explicar o fato de um grupo de 

homens integrantes da classe dirigente ter decido colaborar com três estudantes na criação 

de uma associação patriótica de tal monta.  

O exame de documentação manuscrita referente à criação de uma sociedade secreta

 

a 

Sociedade dos Patriotas, deixa entrever que a fundação Liga Nacionalista não foi uma atitude 

                                                           

 

19 Além de Sampaio Dória, estariam sendo considerados homens feitos pertencentes à classe dirigente os 
seguintes nomes: Abrahão Ribeiro, Amadeu Amaral Armando Salles de Oliveira, Arnaldo Vieira de Carvalho, 
Clóvis Ribeiro, David Ribeiro, Ernesto de Souza Campos, Frederico Vergueiro Steidel, Luiz Barbosa Gama 
Cerqueira, José Carlos de Macedo Soares, Júlio Mesquita, Júlio Mais, Laerte Assunção, Manuel Elpídio de 
Queiroz Netto, Mário Pinto Serva, Ovídio Pires de Campos, Plínio Barreto, Renato Maia e Waldemar Ferreira. 
Lembrando que alguns nomes não serão mencionados em nenhuma das duas categorias, pois sobre eles não 
foram localizadas informações biográficas. 
20 Havia mais três jovens que tinham em torno de 20 anos de idade tal como os três estudantes, contudo, eram 
recém-formados, apesar de pertencerem à terceira geração participante da fundação da Liga. Eram eles: Clóvis 
Ribeiro que se formou em 1915 e Júlio de Mesquita Filho e Thomaz Lessa em 1916; todos pela Faculdade de 
Direito de São Paulo.  
21 Abelardo Vergueiro César e Antonio Pereira de Lima diplomaram-se em 1917, pela Faculdade de Direito de 
São Paulo e Archimedes Pereira Guimarães, formou-se pela Escola Politécnica de São Paulo, também em 1917 
Nota-se que parecia comum na época ingressar no ensino superior por volta dos vinte anos, sendo raro o caso 
daqueles que iniciavam os estudos superiores na idade mínima permitida 16 anos. (Goulart, s/d, p. 324) 
22 Cf. Quem é quem no Brasil, 1948, p. 15. 
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espontânea de um punhado de moços , conforme indica o relato da fundação da Liga, bem 

como o discurso de Steidel24. Há indicações seguras de que, 16 de dezembro de 1916, foi a 

data escolhida para tornar pública a existência de uma associação que já estava sendo 

planejada por um grupo de homens feitos , ainda que pudesse haver entre eles alguns poucos 

estudantes.  

1. 1.2 - O Grupo Dirigente Da Liga Nacionalista E A Sociedade Dos Patriotas  

O projeto de organização da Sociedade dos Patriotas foi elaborado por uma comissão, 

nomeada em assembléia do dia 11 de dezembro de 1916, formada por Amadeu Amaral, 

Antonio de Sampaio e Clóvis Ribeiro. Lembra-se que os todos eles estiveram presentes na 

fundação da Liga Nacionalista, conforme lista acima apresentada.  

Após dois dias, essa mesma comissão apresentou um parecer, datado de 13 de 

dezembro de 1916, sobre o projeto de criação da Sociedade dos Patriotas, igualmente assinado 

por Amadeu Amaral, Antonio de Sampaio Dória e Clóvis Ribeiro. Presume-se que 

imediatamente ocorreu a fundação da Sociedade dos Patriotas, conforme indicação expressa 

no referido parecer. 

Em 15 de dezembro de 1916, portanto, dois dias depois da apresentação deste parecer, 

fundou-se a Liga Nacionalista. Aliás, a criação da Liga Nacionalista estava prevista tanto no 

parecer da comissão quanto no próprio Projeto de Estatutos da Sociedade dos Patriotas.  

Do parecer registra-se o seguinte: 

A comissão, tendo bem estudado o assunto, entende, para a boa ordem dos trabalhos, 
que antes de tudo se dê por fundada, em S. Paulo, a Sociedade dos Patriotas, entre os 
membros da B. P , T P  e L. P., sobre as seguintes bases: 
1ª - Os fins da Sociedade serão os seguintes: 

a) desenvolver o sentimento da unidade nacional; 
b) empreender campanhas pela liberdade, contra atentados civis e militares à 

soberania da Nação; 
c) efetivar o voto mediante o registro civil da maioridade cívica, o sistema do 

sigilo eleitoral, a o obrigatoriedade de comparecimento às urnas, o feriado nos 
dias de eleição e as mais eficazes penalidades à fraude; 

d) difundir a educação geral, profissional e cívica pelas camadas populares em 
todos os recantos do país; 

                                                                                                                                                                                         

 

23 Bandecchi, 1978, p.105. 
24 Todas as informações mencionadas a seguir, a respeito da Sociedade dos Patriotas, foram retiradas dos anexos 
apresentados por Boto (1990,  Anexos 1 

 

Parecer sobre a organização da Sociedade dos Patriotas;Anexo 2 

 

Projeto de estatutos da Sociedade dos Patriotas e Anexo 3  Justificação do projeto de estatutos da Sociedade dos 
Patriotas) Neste sentido, julga-se desnecessário repetir esta referência, todas as vezes, em que se mencionar a 
Sociedade dos Patriotas, neste capítulo.  
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e) organizar e desenvolver a defesa nacional pelo escotismo, linhas de tiro e 
preparo militar  

2ª - A Sociedade dos Patriotas, para a realização desses fins, tratará de fundar 
imediatamente a Liga Nacionalista, e oportunamente uma organização eleitoral ou 
partido, destinado a eleger delegados seus para cargos de representação no poder 
público. 
(...) 
4ª - As (? orientações) da Liga e do Partido serão organizadas de tal modo, que sempre 
preponderem nas mesmas os elementos previamente escolhidos e fixados pela 
Sociedade. 
(...) 
c) Isto é o é o que tem a dizer a comissão abaixo assinada, esperando que as suas 
propostas sejam bem aceitas pelos dignos companheiros de cruzada.   

Apesar de estar patente no documento, acima citado, que os membros da diretoria e do 

Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista só poderiam ser escolhidos entre os sócios da 

Sociedade dos Patriotas, não é possível comprovar o cumprimento desta determinação quer na 

organização, quer na trajetória de quase oito anos da Liga. Contudo, é possível mencionar 

algumas evidências que autorizam admitir o cumprimento, ao menos parcial, daquela 

determinação contida no projeto de estatutos da Sociedade dos Patriotas. Neste sentido, serão 

oferecidas informações que apontam para a existência de um grupo dirigente, dissolvido entre 

a diretoria e parcela dos integrantes do Conselho Deliberativo da Liga o qual, também, teria 

integrado a Sociedade dos Patriotas.  

Supõe-se, então, que havia uma distinção entre as instâncias públicas, aparentemente 

decisórias da Liga Nacionalista 

 

quer sua diretoria quer seu Conselho Deliberativo 

 

e outra 

instância secreta, efetivamente decisória dos rumos da entidade, esta, por sua vez, 

denominada aqui como grupo dirigente da Liga, embora não tenha sido mencionada desta 

forma em nenhum dos documentos disponíveis. O grupo dirigente seria, pois, composto por 

integrantes da Sociedade dos Patriotas, na qual, certamente, Sampaio Dória constituía um dos 

principais membros, já que lhe foi confiada, juntamente com Amadeu Amaral e Clóvis, a 

tarefa de elaborar o parecer sobre a constituição desta sociedade, assim como seus estatutos. 

Destaca-se, ainda, a informação apresentada no início do parecer acima citado, quanto 

à existência prévia de outras associações, ou sociedades secretas 

 

B. P., T. P. e L. P., cujos 

integrantes, total ou parcialmente, eram os mesmos que compuseram a Sociedade dos 

Patriotas e, provavelmente, os mesmos integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista, 

conforme reiteram os seguintes artigos do Capítulo XI do Projeto de Estatutos da Sociedade 

dos Patriotas , 

Cap XI  Da Liga Nacionalista 
Art 39º - O Conselho dos maiorais funcionará como Conselho Supremo da Liga 
Nacionalista. 
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Art 40º - Só poderão ser eleitos para os cargos de membros da diretoria e do Conselho 
Deliberativo da Liga Nacionalista os sócios da S. P. 
Art 41º A diretoria e o Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista são obrigados a 
agir sempre de acordo com as deliberações da S. P25.   

Há indicações de que as três siglas 

 
B.P., T.P.e L. P. 

 
se referiam às sociedades 

secretas existentes nas três instituições de ensino superior paulista:  

-na Faculdade de Direito - Burschenschaft (União ou Sociedade de Moços) 

-na Faculdade de Medicina - Jugendschaft (União da Mocidade) e  

na Escola Politécnica - Landmanschaft (Sociedade de pessoas do campo ou do mesmo 

campo)26 . 

A proposta original da Bucha remontava às universidades alemãs que lutavam 

contra o absolutismo e a opressão. Obedecendo à ideologia da Burschenschaft, a Bucha 

paulista (B. P.), desde sua fundação, foi liberal, republicana e abolicionista 27.  

A Burschenschaft paulista, homônimo da alemã, foi criada por iniciativa do alemão 

Júlio Frank, sobre o qual pairam muitas dúvidas em relação à biografia, data e motivos de sua 

vinda ao Brasil. Sabe-se que em 1834 Júlio Frank foi contratado como professor de História e 

Geografia do Curso Anexo da Faculdade de Direito de São Paulo, cuja finalidade era a de 

preparar os jovens para ingressar no curso superior28. Tudo indica que alguns destes jovens, 

além de saírem com a preparação desejada, saíam na condição de moços , ou seja, eram 

cooptados por Júlio Frank para compor a Bucha. 

Verificou-se que vários integrantes da Liga Nacionalista passaram pelo Curso Anexo 

da Faculdade de Direito, tanto advogados, quanto engenheiros e médicos. Ao que parece, a 

Bucha foi o primeiro rito de passagem para os intelectuais que ascenderam politicamente, tais 

como os seguintes bucheiros : 

                                                           

 

25 S. P. refere-se à Sociedade dos Patriotas. 
26 A informação a respeito dos nomes de cada uma das três sociedades secretas criadas nas três instituições de 
ensino superior foi fornecida por Bandecchi (1978, p.94) Ainda esclarece o mesmo autor que bursche em 
alemão significa moço, camarada. Adotando o critério de que as três sociedades secretas eram similares todos os 
seus integrantes identificados serão denominados de bucheiros e as três sociedades referidas, genericamente, 
como Bucha  denominação usual entre os acadêmicos do período, bem como no imaginário dos estudantes de 
hoje, principalmente, da Faculdade de Direito. 
27 Cf. Bandecchi, 1978, p. 94. Cabe salientar que Bandecchi usa B.P, ou seja, a mesma sigla registrada no 
parecer sobre a criação da Sociedade dos Patriotas, para referir-se à Burschenschaft , ou seja, a Bucha da 
Faculdade de Direito de São Paulo  denominação simplificada atribuída pelos estudantes, cuja data de fundação 
remonta a 1831. Embora esta data de criação da Burschenschaft seja controversa, sugere-se que foi a primeira 
sociedade secreta de estudantes a ser fundada, visto que as duas outras instituições de ensino superior 

 

a Escola 
Politécnica de São Paulo e a Faculdade de Medicina de São Paulo, foram fundadas , respectivamente, em 1893-
1894 e 1912.  

28 A respeito de Júlio Frank,conferir Bandecchi, 1978. 



  
35

Rui Barbosa, o Barão de Rio Branco, Afonso Pena, Prudente de Morais, Campos 
Sales, Rodrigues Alves, Wenceslau Brás, Visconde de Ouro Preto, Visconde do Rio 
Branco, (...) Pedro Lessa, Bernardino de Campos, Américo Brasiliense, (...) 
Washington Luís, Altino Arantes, Vergueiro Steidel, Júlio Mesquita Filho, (...) J C 
Macedo Soares, Cesar Vergueiro, Henrique Bayma, Spencer Vampré, (...) Antonio 
Carlos de Abreu Sodré, Francisco Morato, Waldemar Ferreira (...) 29.   

Alguns dos nomes acima citados compõem uma parcela dos quadros de estadistas e 

líderes políticos do Brasil, especialmente, nas primeiras décadas da República. Ser um 

bucheiro era privilégio de uns poucos escolhidos, mediante a observação, desde o início do 

curso, quanto à atuação política e acadêmica do aluno convidado a integrar a entidade. Nesse 

sentido, o ingresso na Bucha não dependia, inicialmente, apenas da vontade do acadêmico.  

Muitos dos estudantes que integraram estas sociedades secretas, em fins do século 

XIX e início do século XX, participaram da história da Liga Nacionalista, alguns dos quais já 

citados acima 

 

Vergueiro Steidel, Júlio Mesquita Filho, José Carlos Macedo Soares, 

Henrique Bayma, Spencer Vampré, Francisco Morato, Waldemar Ferreira30.  

Por certo as regras de pertença à Liga Nacionalista de São Paulo eram menos restritas 

em comparação com as da Bucha e da maçonaria. Já quanto à participação na direção e no 

Conselho Deliberativo da entidade, não se pode dizer o mesmo. Seus integrantes compunham 

uma rede de relações bastante restrita, como será demonstrado. 

No entanto, entende-se que a Liga Nacionalista não foi somente resultado da atuação 

de integrantes da Burschenschaft , ou seja da Bucha da faculdade de Direito de São Paulo, 

mas igualmente iniciativa de alguns dos integrantes das outras sociedades secretas de 

estudantes do ensino superior, bem como de bucheiros já na condição de ex-alunos ou, 

ainda, de juramentados 31.  

                                                           

 

29 Bandechi, 1978, p.93.  
30 Bandecchi (1978, p.105) defende a existência de uma linha de continuidade entre a Bucha, a Liga Nacionalista 
e o Partido Democrático, fundado em 1926, por vários dos integrantes comuns a estas entidades. Bandecchi 
afirma, sem reservas, que a Bucha foi a responsável pela organização da Liga Nacionalista, apesar de que nem 
todos os integrantes da Liga tinham a credencial da Bucha, mas sim da maçonaria. O mesmo autor informa, 
também, que a Bucha foi fundada contemporaneamente às lojas maçônicas de São Paulo. Assim estabelece, 
entre ambas sociedades secretas, uma relação de semelhança quanto aos objetivos, bem como uma relação de 
continuidade, visto que Os iniciados na Bucha, em sua quase totalidade, ingressaram na maçonaria, sujeitos, 
entretanto, à iniciação, pois que a primeira, embora muito se assemelhe à segunda, é uma sociedade que pertence 
exclusivamente à Faculdade de Direito do Largo São Francisco . (Bandecchi, 1978, p.12)   

31 É o próprio Bandecchi (1978, p. 94) quem fornece indicações possibilitando o alargamento de sua tese, pois 
encontram-se entre os membros da diretoria e do Conselho Deliberativo da Liga nomes de integrantes das outras 
sociedades secretas de estudantes, ou ex-alunos, mencionados por Bandecchi, tais como: o vice presidente da 
Liga e diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, o qual foi um dos chefes da 
Jungendschaft 

 

sociedade secreta desta instituição, similar à Bucha. Outros dois vice-presidentes da Liga que, 
também, estiveram à frente da Landmanschaft 

 

sociedade secreta da Escola Politécnica foram Antonio 
Francisco de Paula Souza, diretor da Escola Politécnica de São Paulo e Rodolpho S. Thiago, professor e 
secretário na mesma escola. Registra-se, ainda, a participação de Abelardo Vergueiro César, o estudante e 
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1.1.3 - Sampaio Dória 

 
Um Dos Moços Da Liga Nacionalista  

A situação de bucheiros ex-alunos estava prevista na organização da Bucha com a 

fundação de uma Associação de Ex-Alunos, a qual teve como um de seus presidentes José 

Carlos Macedo Soares, tesoureiro da Liga. Cabe, ainda, um comentário sobre os 

juramentados , ou seja, alguns homens que não pertencendo propriamente à Bucha ou à 

Faculdade de Direito estavam, contudo, bastante próximos dos objetivos da entidade e ligados 

por laços de amizade ou de parentesco aos seus integrantes.  

No segundo caso, isto é, na condição de juramentado , é possível incluir Sampaio 

Dória, pois tudo indica que ele não era integrante da Bucha32. No entanto, as funções de 

destaque por ele ocupadas na Sociedade dos Patriotas e na Liga Nacionalista, como será 

demonstrado, assim como a proximidade pessoal, intelectual, política e profissional com os 

bucheiros citados, leva a crer que Sampaio Dória integrou a Sociedade dos Patriotas como 

um dos juramentados . Nesse sentido, ele pode ser considerado um dos moços da Liga, 

uma vez que não só participou do projeto de criação desta entidade, como também, do 

planejamento de suas ações, atuando em quase todas suas atividades. Isto quer dizer que 

Sampaio Dória, muito provavelmente, era um dos membros do Conselho dos maiorais da 

Sociedade dos Patriotas e, por decorrência, um dos membros do Conselho Supremo da Liga 

Nacionalista , ou seja, integrou os órgãos decisórios secretos da Liga, conforme previam os, 

já mencionados, artigos 39 e 40 dos estatutos da Sociedade dos Patriotas.  

Considera-se que essas informações são suficientes para tornar, ao menos, 

questionável a afirmação de que a Liga Nacionalista foi criada por iniciativa de um 

punhado de moços estudantes , com a colaboração de alguns homens feitos que se 

renderam ao apelo e entusiasmo patriótico destes moços . Ao contrário, há indicações que 

sugerem ser de conveniência dos dirigentes da Liga Nacionalista a inclusão de estudantes do 

ensino superior, especificamente da Faculdade de Direito de São Paulo, em seus quadros, na 

                                                                                                                                                                                         

 

bucheiro da Faculdade de Direito, que esteve como secretário das primeiras diretorias da Liga Nacionalista, a 
de 1916 e a de 1917, após o que foi membro atuante do Conselho Deliberativo.  
32 O fato de Bandecchi (1978) não mencionar Sampaio Dória na lista dos bucheiros citados, não parece 
configurar desconsideração ou distração do autor para com o homem aqui estudado, pois Bandecchi mencionou 
Sampaio Dória como um dos membros do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista.  
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condição de comissão de frente , embora não tenham estes estudantes os responsáveis 

efetivos pela fundação da Liga Nacionalista. 

Cabe esclarecer que tal hipótese não descarta o fato dos homens feitos da Liga 

Nacionalista pretenderem formar discípulos e, por isto, tentarem insistentemente atrair os 

moços estudantes, principalmente, do ensino superior. Ao contrário, a rede de relações que 

sustentou a Liga Nacionalista tinha especial apreço pelos moços , pois neles depositava as 

esperanças de uma reconstrução nacional . O que está em questão é, pois, o fato de que esses 

homens feitos pretendiam produzir uma memória a respeito da fundação desta Liga, cuja 

iniciativa estava sendo atribuída a estes moços que, no entanto, tiveram participação, no 

máximo, coadjuvante conforme os dados disponíveis. 

Mesmo assim, há que se indicar outra hipótese para explicar o fato de ter sido 

atribuído aos moços a criação da Liga Nacionalista. Estaria Frederico Vergueiro Steidel, no 

discurso em que relatou a origem da Liga, utilizando ironicamente a expressão moços 

 

em 

alemão, bucha? Ou, ainda, estaria ele utilizando esta expressão como um código de 

bucheiros 

 

para se referir justamente às várias buchas responsáveis pela fundação da Liga 

Nacionalista? Neste caso, faz todo o sentido a afirmação de Steidel de que a Liga Nacionalista 

resultou da iniciativa de um punhado de moços 

 

traduzindo, um punhado de bucheiros !  

Restava saber quem eram os outros moços da Liga. 

Embora os documentos disponíveis sobre a Sociedade dos Patriotas não ofereçam 

referência a quaisquer outros nomes, além dos três integrantes da comissão responsável por 

elaborar o parecer sobre a criação desta sociedade secreta, bem como o projeto de seus 

estatutos e justificação, ou seja, Amadeu Amaral Antonio de Sampaio Dória e Clóvis Ribeiro, 

foi possível indicar alguns outros prováveis integrantes da Sociedade dos Patriotas, 

considerando o já citado Artigo 40º de seus estatutos, no qual determinava-se que só poderiam 

ser eleitos para os cargos de membros da diretoria e do Conselho Deliberativo da Liga 

Nacionalista os sócios da S. P. .  
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Para isso, fez-se, então, o caminho inverso, isto é, o levantamento dos nomes que 

permaneceram na direção e no Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista durante os oito 

anos de sua trajetória, para identificar os outros prováveis membros do aqui chamado grupo 

dirigente da entidade, ou seja, os homens que decidiam, efetivamente, os rumos da Liga. 

Deste modo, pretendia-se determinar os outros 

 
moços 

 
que participaram da iniciativa de 

fundar a Liga e compuseram o grupo dirigente da entidade, visando identificar os outros 

homens que integraram esta rede de relações de Sampaio Dória engajados na Liga 

Nacionalista. 

Após o levantamento quanto à participação efetiva dos integrantes da diretoria e do 

Conselho Deliberativo 

 

elaborado a partir da lista de presença da assembléia de fundação da 

Liga Nacionalista e comparado aos outros documentos disponíveis sobre a associação 

 

foi 

possível identificar cerca de quarenta e seis (46) sócios que integraram o grupo dirigente da 

associação, os quais tiveram efetiva participação nas diversas ações desenvolvidas pela Liga 

Nacionalista durante seus oito anos de existência, seja como integrantes da diretoria ou do 

Conselho Deliberativo, ou, ainda, das comissões da entidade. (Cf. Anexo 1) São eles: 

Abelardo Vergueiro César 
Affonso Paes de Barros  
Amadeu Amaral 
Amado Sarti Prado  
Américo Brasiliense de Moura  
Antonio de Sampaio Dória  
Antonio Francisco de Paula Souza  
Antonio José da Fonseca  
Antonio Pereira de Lima  
Armando Salles de Oliveira 
Arnaldo Vieira de Carvalho  
Arquimedes Pereira Guimarães  

Carlos Bellegarde  
Clóvis Ribeiro  

Egberto Penido 
Ernesto de Souza Campos  

Fenelon Muller 
Francisco Machado de Campos 
Francisco Morato  
Frederico Vergueiro Steidel   

José Carlos Macedo Soares  
José Manoel de Azevedo Marques 
João Sampaio  
Joaquim de Abreu Sampaio Vidal 
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Júlio Mesquita Filho 
Júlio Maia   

Luis Barbedo 
Luiz Barbosa Gama Cerqueira 
Luiz Pereira Barreto 
Luiz Silveira 
Luiz Wanderley  

Marcel (o) T. da Silva Telles 
Mario Cardim 
Mário Pinto Serva   

Nestor Rangel Pestana  

Oscar Thompson  

Plínio Barreto  
Prudente de Moraes Netto  

Renato Maia  
Renato Porchat 
Rodolpho S. Thiago 
Ruy de Paula Souza  

Spencer Vampré  

Theodureto de Carvalho  
Thomaz Lessa   

Waldemar Ferreira  

1.1.4 -  Para Além Do Grupo Dirigente Da Liga Nacionalista  

Estão registrados nas listas de presença das atas das reuniões da Assembléia Geral e 

reuniões do Conselho Deliberativo, mais de cem nomes que passaram pela Liga Nacionalista, 

ou seja, de 1916 a 1924. (Cf. Anexo 1) A análise sobre como cada um desses integrantes 

identificados participou na trajetória de oito anos de existência da Liga, demonstra que menos 

da metade deste número atuou efetivamente na entidade, alguns dos quais ingressaram ainda 

jovens e permaneceram até 1924, ano de fechamento da entidade. O restante apresentou uma 

participação ocasional33.  

                                                           

 

33 Constata-se, então, que daqueles trinta e nove homens, inicialmente listados, que participaram da sessão de 
fundação da Liga, sete deles não permanecem, conforme se verificou nas atas das reuniões seguintes 

 

tanto as 
atas das reuniões das assembléias gerais, quanto das reuniões do Conselho Deliberativo. São eles: Anatole 
Salles, Cesário Coimbra, Francisco Alves dos Santos, Francisco Alves dos Santos Filho, Francisco Mesquita, 
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Bucheiros ou não, o fato é que os homens destacados neste trabalho, os quais 

tiveram atuação efetiva na Liga, foram os que se submeteram às decisões previamente 

tomadas pelos bucheiros ou moços que compunham o grupo dirigente da entidade. Além 

disso, foram estes que executaram tais decisões. 

Considerando esse grupo verificou-se, então, a participação, também, de três gerações 

que participaram da Liga Nacionalista, nos seus oito anos de existência. Contudo, as 

diferenças entre as faixas etárias são maiores em comparação com o que se verificou no ato de 

fundação da entidade. Antonio Francisco de Paula Souza estava com 74 anos, quando foi 

vice- presidente da primeira diretoria da Liga Nacionalista. O membro mais novo que 

ingressou na associação, Christiano Altenfelder Silva, tinha 21 anos de idade. Sampaio Dória, 

em dezembro de 1916 estava com 33 anos, podendo ser considerado um dos mais novos que 

integravam a segunda geração, cujo número de integrantes era o maior em relação às primeira 

e terceira gerações34.   

Antes, porém, de desenvolver este aspecto acima mencionado, vale ampliar o foco de 

atenção para a composição mais ampla de sócios da Liga Nacionalista, tentando, ainda, 

apontar o grau de ressonância e amplificação alcançado pela entidade, por ora, em termos 

quantitativos, uma vez que quanto ao alcance qualitativo obtido pela entidade, entendido 

                                                                                                                                                                                         

 

Gofredo da Silva Telles e João Alberto Salles Junior. Três outros nomes desta lista, tiveram participação efêmera 
- Abrahão Ribeiro, David Ribeiro e Nicolau Marques Schmidt. O primeiro deles compareceu somente na 
segunda Assembléia Geral, ocorrida em 24 de março de 1917 e os outros dois compareceram em somente duas 
outras reuniões  David Ribeiro nas reuniões de 29 de novembro de 1919 e na de 25 de agosto de 1920 e Nicolau 
Marques Schmidt nas reuniões ocorridas em 24 de março de 1917 e em seis de março de 1922. (Cf. Anexo 1) 
Sendo assim, a respeito desses dez homens presentes na reunião de fundação da Liga não serão apresentadas 
outras informações além destas, pois tudo indica que, nesta associação, não tiveram participação expressiva.  

34 Identificam-se outras características que evidenciam a heterogeneidade dos sócios mais atuantes da Liga 
Nacionalista, as quais não impediram, contudo, que estes homens estivessem engajados em um mesmo projeto. 
Uma destas características refere-se à identidade político-partididária. Registra-se a participação na Liga de 
integrantes do Partido Republicano Paulista (PRP) 

 

partido situacionista, assim como de severos críticos do 
PRP, entre eles Mário Pinto Serva e, ainda, de simpatizantes do PRP, embora não membros deste partido, além 
da participação na Liga de alguns nomes que fundaram outros partidos, paralelamente à militância na Liga 
Nacionalista. Por outro lado, havia também na mesma rede de relações, aqueles abominavam qualquer filiação 
partidária, por exemplo, Sampaio Dória. Outra característica que expressa a heterogeneidade dos sócios da Liga 
seria a diferenciação quanto aos ramos da atividade econômica e estratos sociais, uma vez que havia 
integrantes da chamada oligarquia cafeeira; industriários, como Jorge Street; representantes do Comércio, como 
José Carlos de Macedo Soares. Havia, também, um cônego e alguns militares. Esta constatação contaria, então, a 
classificação clássica adotada por Carone (1975), para quem a Liga Nacionalista foi uma entidade 
especificamente da classe média. Esta observação não deve ser desprezada já que auxilia a compor a morfologia 
da elite cultural engajada na Liga Nacionalista. O dado acerca das diversas gerações que participaram do grupo 
dirigente da Liga é importante para caracterizar o que Sirinelli (1996, pp.254-255) denomina de fenômenos de 
geração e solidariedades de idade .    
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como o poder de influência nas decisões tomadas pelos dirigentes dos órgãos públicos da 

sociedade brasileira, no período estudado, será demonstrado mais adiante35.  

O Relatório Apresentado pelo Secretário Geral Dr. Thomaz Lessa ao Sr. Presidente e 

Demais Membros do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, na Sessão de 5 de Junho de 

1919 , informa a inscrição de 1004 sócios, já no primeiro ano de existência da entidade, 1917. 

Todavia, no decorrer da história da Liga Nacionalista, ou seja, de 1916 a 1924, estão 

registrados nas listas de presença das atas das reuniões da Assembléia Geral o número já 

informado, pouco mais de cem nomes.  

O total de 1004 sócios, provavelmente, estava distribuído entre a capital de São Paulo 

e cidades do interior do estado inseridos nos Diretórios Regionais que foram sendo criados 

pela entidade. Em 7 de setembro de 1917, foram criados diretórios da Liga nas cidades de 

Santos, Campinas e Ribeirão Preto, conforme o mesmo relatório. (Lessa, 1919, p. 47) Thomaz 

Lessa destaca, ainda, a ação desenvolvida pelo Diretório de Ribeirão Preto que, segundo ele, 

atuou no sentido de propagar as idéias nacionalistas . (Lessa, 1919, p.47) O destaque do 

relator sugere maior conhecimento por parte da Liga das atividades deste diretório, em 

especial, fato que pode ser comprovado por um documento enviado à entidade pelo Conselho 

Deliberativo do Diretório da Liga Nacionalista sediado em Ribeirão Preto, em setembro de 

1919, dando conta das atividades promovidas ali, nos mesmos moldes do que se fazia em São 

Paulo. Entre os membros do Conselho Deliberativo deste diretório registrou-se o nome do 

professor Renato Jardim. (Cf. Pasta da Liga Nacionalista no Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo) 

Há, também, registros da existência de outros diretórios, cuja fundação foi noticiada 

no OESP. 

Apesar de ser esse número 

 

1004 sócios inscritos já no primeiro ano de atividade da 

Liga Nacionalista 

 

bastante significativo, levando em conta outras associações semelhantes 

registradas no período, o número de sócios que efetivamente contribuíam para a manutenção 

da entidade era bem pequeno. A esse respeito, Thomaz Lessa esclarece:  

Muito explicável é que há mais tempo não tenha sido trazido ao vosso conhecimento a 
sinopse dos trabalhos realizados. São facilmente imagináveis os empecilhos que 
dificultam o desenvolvimento de uma sociedade que tem por base o altruísmo dos seus 
associados. Todas essas dificuldades absorveram as energias dos que trabalham na 
Liga Nacionalista, para a obra de sua consolidação . (Lessa, 1919, p. 3)   

                                                           

 

35 Cf. Sirinelli, 1998, pp. 274-276. 



  
42

 
A informação impõe que se feche, novamente, a lente de observação em relação aos 

integrantes da Liga Nacionalista.  

1.1.5 - Os Mantenedores Da Liga Nacionalista  

No mesmo documento, acima citado, Thomaz Lessa informa o número de sócios que 

contribuíram e os respectivos valores, conforme relação transcrita abaixo36:  

1917 
1004 inscritos, dos quais: 
-213 pagaram a anuidade de Rs. 12$000; 
-3 a quota de remissão(de sócios remidos: Drs; Nicolau Marques Schmidt e J C Macedo 
Soares e do Instituto de Engenharia ) 
-11 pagaram a mensalidade de Rs. 78$000 
O relator justifica que o pequeno número de sócios que pagaram a anuidade de Rs. 12$000 
se explica pelo fato de um numerosíssimo grupo de professores terem sido inscritos como 
sócios isentos do pagamento da anuidade, já que nos primeiros estatutos constava que o 
pagamento de tal anuidade, aos professores, era facultativo. (p. 48)   

1918 
-239 sócios pagaram a anuidade de Rs. 12$000 
1 pagou 10$000  

1919 
47 sócios pagaram a anuidade de Rs. 12$000  

Informa-se que a verba de quotas de sócios, desde a fundação da Liga Nacionalista até 

30 de maio de 1919, totalizou Rs. 6:294$000. Encontra-se no livro Borrador da Liga 

Nacionalista 

 

arquivado no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

 

informações que 

indicam terem sido Frederico Vergueiro Steidel, presidente da entidade, e José Carlos Macedo 

Soares, principal tesoureiro da Liga, os principais mantenedores da entidade, já que 

contribuíam com um montante elevado em relação às outras contribuições registradas.  

Entretanto, reclamou o secretário 

 

Thomaz Lessa (1919) da quantia insuficiente para 

manter os diversos trabalhos da sociedade, solicitando o interesse em aumentar o número de 

sócios, bem como o valor das mensalidades. Informou, ainda, que somente foi possível 

manter os serviços devido ao recebimento de donativos e benefícios recolhidos por meio de 

eventos realizados em favor da Liga, tais como: 

                                                           

 

36 Na pasta da Liga Nacionalista, localizada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, constam algumas 
cartas de adesão à entidade, recebidas de diferentes cidades paulistas. No entanto, não foi possível encontrar 
documentação que comprovasse o registro dos 1004 associados à Liga, informado pelo secretário da entidade 
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- 13/4/1918: matinê dançante no Teatro Municipal, promovido por diversas senhoritas 
e cavalheiros da nossa sociedade  

- 7/9/1918: jogo de futebol, no Parque Antártica, promovido pala associação Palestra 
Itália; 

- 12/10/1918: grande baile, nos salões Trianon , rendeu Rs. 17:912$500, sendo que Rs. 
4:600$000 foi produto da venda de uma cesta de flores ali posta em leilão , 
arrematada em primeiro leilão pelo consócio dr. José Carlos de Macedo Soares e, em 
2º leilão pelo dr. Horácio Sabino.  

- 19/5/1919: peça histórica O Contratador dos Diamantes , de Affonso Arinos, 
representada no Teatro Municipal, por um grupo de amadores pertencente a alta 
sociedade paulistana . (Lessa, 1919, p.49)  

A Liga Nacionalista recebia donativos de várias cidades, mediante lista de assinaturas 

encabeçadas, em geral, por um residente do local. Contudo não pode ser, por isso, afirmada a 

existência de diretórios da Liga, também, nessas cidades. É possível afirmar sim que os 

integrantes do grupo dirigente da entidade, em São Paulo, mantinham laços políticos, ou de 

amizades, com pessoas de várias cidades, o que lhe conferia espaços para atuação em ocasiões 

especiais, tais como as comemorações do dia da Independência do Brasil quando a Liga 

enviava representantes ou delegados para realizar conferências, ou em outras ocasiões 

quando a Liga era solicitada por alguma entidade a enviar conferencista. Sobre isso serão 

oferecidas outras informações mais adiante. 

Cabe, agora, retomar a tarefa de identificar entre os integrantes da Liga Nacionalista 

aqueles que tiveram participação destacada na direção da associação para que se possa, como 

já dito, decifrar quem foram efetivamente os responsáveis por sua criação, organização e 

manutenção. Para isso, serão considerados, principalmente, os integrantes das diretorias e 

alguns dos membros do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista que, de acordo com seus 

estatutos eram os órgãos  públicos  de decisão da entidade.  

1.1.6 - Os Integrantes Das Diretorias Da Liga Nacionalista  

Com relação às diretorias da Liga Nacionalista verifica-se que foram formadas, ao menos 

quatro, durante o período de sua existência, conforme relação abaixo37.  

1916  

                                                           

 

37 Essa lista foi apresentada em três publicações diferentes 

 

OESP (10/3/1918, p.3); Boto, 1990, Anexo 4 e 6; 
Estatutos da Liga Nacionalista do Brasil,1918. Nota-se uma pequena diferenciação entre as diversas publicações 
em relação a dois nomes citados: Prudente de Moraes, cujo nome não consta na lista publicada no OESP, 
constando em seu lugar Thomaz Lessa, conforme a lista apresentada nas outras duas publicações 
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Dr. F V Steidel (lente da Faculdade de Direito) - presidente  
Dr. A F. de Paula Souza (diretor da Escola Politécnica)  1º vice-presidente 
Dr. Arnaldo V. de Carvalho (diretor da Faculdade de Medicina)  2º vice-presidente 
Dr. Abelardo Vergueiro César  secretário  

1917 
Dr. Frederico V Steidel  presidente 
Dr. Rodolpho Santiago  1º vice-presidente 
Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho  2º vice-presidente 
Abelardo Vergueiro César  1º secretário 
Arnaldo Vieira de Carvalho Filho  2º secretário 
Dr. José Carlos de Macedo Soares  tesoureiro  

1918 
Dr. Frederico V Steidel  presidente 
Dr. Rodolpho São Thiago  1º vice-presidente 
Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho  2º vice-presidente 
Dr. José Carlos de Macedo Soares  1º tesoureiro 
Joaquim de Abreu Sampaio Vidal  2º tesoureiro 
Affonson Paes de Barros  secretário geral 
Prudente de Moraes Neto ou Thomaz Lessa (?) - 1º secretário 
Fenelon Muller  2º secretário 
Dr. Ernesto de Souza Campos  3º secretário  

1919 
Dr. Frederico Vergueiro Steidel -  presidente  
Dr. Rodolpho São Thiago  1º vice-presidente 
Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho  2º vice-presidente 
Dr. José Carlos de Macedo Soares  1º tesoureiro  

A partir da relação acima apresentada verifica-se, como já informado, a participação 

de um representante de cada uma das três instituições do ensino superior paulista  Faculdade 

de Direito, Faculdade de Medicina e Escola Politécnica 

 

o que sugere, como será 

demonstrado, que havia uma similaridade entre o tipo de organização da Liga Nacionalista e a 

organização das sociedades secretas acadêmicas agregadas na Sociedade dos Patriotas.  

Frederico Vergueiro Steidel 

 

professor da Faculdade de Direito de São Paulo, foi 

liderança permanente da Liga, ocupando a função de presidente de todas suas diretorias até 

1924, ano de fechamento da entidade. Na função de vice-presidente, Arnaldo Vieira de 

Carvalho 

 

fundador, primeiro diretor e professor da Faculdade de Medicina de São Paulo. 

Representando a Escola Politécnica de São Paulo, inicialmente. Antonio Francisco de Paula 

Souza, fundador e diretor da instituição até seu falecimento em 1917, sendo substituído na 

vice-presidência da Liga Nacionalista por Rodolpho Santiago, professor e secretário da 

mesma escola38. 

                                                           

 

38 Embora não haja registros sobre alterações posteriores ao ano de 1919, certamente ocorreu uma em 
substituição a Arnaldo Vieira de Carvalho 

 

representante da Faculdade de Medicina de São Paulo, devido ao 
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Acerca do cargo de secretário, ou secretários, observam-se alterações mais freqüentes, 

seja quanto ao número, seja quanto aos nomes. Destaca-se o fato de Abelardo Vergueiro 

César ter participado nas duas primeiras diretorias, de 1916 e a de 1917, na condição de 

estudante da Faculdade de Direito, como já informado39.  

Na segunda diretoria, formada em 1917, há dois secretários: 1º) Abelardo Vergueiro 

Cesar e 2º) Arnaldo Vieira de Carvalho Filho. Na terceira diretoria, apresentada nos Estatutos 

da associação, constam três: o 1º) Affonso Paes de Barros, o 2º) Fenelon Muller e o 3º) 

Ernesto de Souza Campos. Já na quarta composição da diretoria, eleita em 1919, não consta 

este cargo. 

Resta, ainda, um comentário com relação ao cargo de tesoureiro existente somente a 

partir da segunda diretoria, a de 1917 e ocupado ininterruptamente por José Carlos Macedo 

Soares, advogado formado pela Faculdade de Direito de São Paulo e bucheiro . A existência 

do cargo de 2º tesoureiro 

 

ocupado por Joaquim de Abreu Sampaio Vidal 

 

é verificada 

somente na composição da diretoria publicada em 1918 e, ao que parece, foi extinto, pois não 

consta na diretoria de 1919.  

Vale reiterar que esses membros das várias diretorias da Liga, muito provavelmente, 

eram igualmente membros ou sócios da sociedade secreta mencionada anteriormente 

 

Sociedade dos Patriotas, de acordo com referido o Projeto de Estatutos da Sociedade dos 

Patriotas , que determinava em seu Art 40º - Só poderão ser eleitos para os cargos de 

membros da diretoria e do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista os sócios da S. P.  

Mais do que a definição quanto aos membros da Liga, está explícito no projeto de 

estatutos da Sociedade dos Patriotas a obrigação de que as decisões da Liga estivessem de 

acordo com as deliberações desta sociedade, conforme consta em seu Art 41º - A diretoria e 

o Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista são obrigados a agir sempre de acordo com as 

deliberações da S. P. Este projeto de Estatutos previa, ainda, o comparecimento às sessões da 

sociedade como dever de seus sócios (Art. 13 do Cap. IV do Projeto de Estatutos da sociedade 

dos Patriotas).  

                                                                                                                                                                                         

 

seu falecimento neste ano, conforme consta voto de pesar em ata da sétima sessão do Conselho Deliberativo, 
realizada em 29 de dezembro de 1919. (OESP, 30/12/1919, p. 4)  

39 Após 1917 Abelardo Vergueiro Cesar passou a fazer parte do Conselho Deliberativo, sendo participante 
assíduo de suas reuniões, bem como das sessões da Assembléia Geral. Afinal, como poderia uma associação 
criada por moços estudantes , não contar com nenhum deles em sua diretoria? No entanto, tudo indica que a 
participação de estudantes na diretoria da Liga foi abolida após 1918. Situação distinta no que diz respeito à 
composição do Conselho Deliberativo, cuja presença de estudantes estava prevista nos estatutos da entidade. (Cf. 
Estatutos da Liga Nacionalista)  
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Outro fato que pode dar sustentação à hipótese de que a Sociedade dos Patriotas era o 

lugar oculto de decisões em relação às funções e atividades da Liga Nacionalista, refere-se à 

observação da escassa freqüência ou até absoluta ausência dos integrantes da diretoria da Liga 

e de alguns dos principais membros do Conselho Deliberativo nas sessões da entidade, quer 

nas sessões do próprio Conselho, quer nas sessões da Assembléia Geral, ao contrário do que 

se registrou nos estatutos da Sociedade dos Patriotas, cuja presença era obrigatória. Exceção 

feita à Frederico Vergueiro Steidel, presente em todas as atas de todas as sessões disponíveis 

da Liga Nacionalista, assim como em praticamente todas as atividades em que a associação 

promoveu ou se fez presente. 

Arnaldo Vieira de Carvalho (1867-1919), o 2º vice-presidente da Liga, teve presença 

registrada somente na sessão de fundação da associação, fato curioso para um diretor da 

associação, embora pudesse apelar para a intensa atividade profissional e intelectual40. Em 

1897 passou a dirigir a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, chefiando também a Clínica 

Cirúrgica. Foi um dos fundadores e presidentes da Escola Politécnica de 1897 a 1906. Fundou 

a Faculdade de Medicina de São Paulo, sendo ali professor de clínica ginecológica e o 

primeiro diretor da instituição. Dirigiu, também, o Instituto Vacinogênico. Ainda foi um dos 

fundadores da Sociedade de Medicina e Cirurgia, do Instituto Pasteur e da Associação Médica 

Beneficente. Sem dúvida, teria muito a contribuir, o que fez, possivelmente, na Sociedade dos 

Patriotas, pois nas atas da Liga não consta sua participação na apresentação de propostas ou 

opiniões. 

O primeiro vice-presidente da Liga Nacionalista foi Antonio Francisco de Paula 

Souza, representante da Escola Politécnica de São Paulo, da qual foi seu fundador, em 

1893/1894, e diretor da instituição até abril de 1917, quando faleceu41. Sobre ele, Jorge 

Americano (1957) testemunha  

Paula Souza trazia professores e alunos num cortado. O padrão de ensino era alto, e 
formou profissionais de alta capacidade, bem acima do nível brasileiro.  
Daí o sucesso que teve o curso de Engenharia e Arquitetura Mackenzie, particular, 
fundado em 1896, sob moldes mais práticos. (Americano, 1957, p. 446)  

O que Americano entende por um padrão de ensino bem acima do nível brasileiro 

ou, ainda, por um curso sob moldes mais práticos , referindo ao oferecido pelo Mackenzie 

                                                           

 

40 Arnaldo Vieira de Carvalho, nascido em Campinas, S. P., em 1867, cursou medicina no Rio de Janeiro em 
1888/89, porém, exerceu quase todas as atividades profissionais em São Paulo onde, poucos anos depois de 
formado assumiu funções de destaque. Deixou, ainda, vasta produção na área médica, incluindo artigos em 
revistas (Cf. Arquivo Municipal e Melo, 1954, p 134)  
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fica em suspenso. O certo é que Antonio Francisco de Paula Souza dirigiu a Escola 

Politécnica durante vinte e dois anos, tempo suficiente para imprimir sua marca na instituição. 

Foi o integrante mais idoso da Liga 

 
com 74 anos no ano de sua fundação, porém, 

permaneceu por cinco meses somente, devido ao seu falecimento. (Cf. Anexo 2 ) Não deixou 

marcas visíveis na trajetória da associação e, por isto, sobre ele pouco se terá a dizer. 

Rodolpho Santiago substituiu-o na vice-presidência da Liga42. Vinte e sete anos mais 

novo que seu antecessor ingressou na associação com cerca de 45 anos, época em que era 

professor da Escola politécnica de São Paulo, na gestão de Antonio Francisco de Paula Souza. 

Permaneceu na vice-presidência da Liga Nacionalista até a última diretoria que se tem 

registros. Contudo, à semelhança do que já foi verificado em relação a alguns outros membros 

da diretoria anteriormente mencionados, não consta a presença de Rodolpho Santiago nas 

sessões da Assembléia Geral da Liga Nacionalista, sendo que nas sessões do Conselho 

Deliberativo da associação consta sua presença em somente duas das sete atas disponíveis43.  

A ausência nas sessões da entidade, por parte dos diretores da Liga, é constatada, 

igualmente, entre parcela considerável dos integrantes de seu Conselho Deliberativo. A 

participação mais assídua e destacada, conforme já informado, foi a de Frederico Vergueiro 

Steidel, ausente em apenas uma sessão do Conselho Deliberativo, considerando todas as listas 

de presença disponíveis, tanto as deste conselho, quanto as listas de presença da Assembléia 

Geral, totalizando doze listas, cinco das sessões da Assembléia Geral e sete das sessões do 

Conselho Deliberativo44.( Cf. Anexo 1)  

                                                                                                                                                                                         

 

41 Engenheiro formado no exterior 

 

Carlsuhe (sic), estudou em outras cidades européias, como Dresde na 
Alemanha e Zurique na Suíça. Em 1869, com 26 anos, mudou-se para os Estados Unidos, onde lecionou 
matemática. (Melo, 1954, pp. 460-461) 
42 Rodholfo Santiago, nasceu e formou-se no Rio de Janeiro pela Escola Politécnica, mas também desenvolveu 
sua vida profissional em São Paulo. Por vinte e seis anos trabalhou como secretário da Escola Politécnica de São 
Paulo. (Cf. Arquivo Municipal e Americano, 1957, P. 446). 
43 Vale lembrar que Frederico V Steidel, A. F. Paula Souza, Arnaldo Vieira de Carvalho, Abelardo Vergueiro 
Cesar e Rodolpho Santiago 

 

os integrantes da diretoria da Liga até agora apresentados foram mencionados por 
Bandecchi (1978) como integrantes das buchas .  

44 As atas das sessões do Conselho Deliberativo, com as respectivas listas de presença, atestam a realização de 
cerca de vinte sessões durante o período de existência da entidade (Cf. Anexo 1). Contudo, foi possível localizar 
somente sete atas. Nelas verifica-se, conforme demonstrado no quadro abaixo, que o número total de integrantes 
do Conselho Deliberativo, representado abaixo, cresceu consideravelmente, em relação à sua primeira 
composição, por ocasião da fundação da associação 

 

1916, que contava com nove integrantes, passando a 
cinqüenta e quatro em 1917, sessenta e nove em 1918; no mesmo ano setenta integrantes, sendo que destes, 
sessenta foram eleitos por um mandato de 10 anos e os outros dez integrantes por um mandato de 1 ano. E, por 
fim, em 1919 registram-se sessenta e quatro integrantes do Conselho Deliberativo, dos quais trinta e quatro 
eleitos para um mandato de 5 anos e os outros trinta e quatro para um mandato de 10 anos. Após esta última 
eleição, não foi constatada alteração deste conselho nas atas seguintes disponíveis  sendo a última de 14 de abril 
de 1923 

 

talvez porque tenha efetivamente vigorado a determinação do mandato de sessenta membros por um 
período de 10 anos, os quais eram basicamente os mesmos que compuseram os conselhos anteriores.   
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1.1.7 - O Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista   

Foram localizados cinco registros a respeito da composição dos membros do Conselho 

Deliberativo da Liga Nacionalista, conforme relação abaixo: 

Número de membros dos Conselhos Deliberativos da Liga Nacionalista45: 
1916  nove (9) membros  
1917  cinqüenta e quatro (54) membros 
1918  sessenta e nove (69) 
1918 

 

setenta (70) membros: sessenta (60) com mandato por 10 anos    
         dez (10) com mandato por 1 ano 

1919  sessenta e oito (68): trinta e quatro (34) com mandato por cinco anos    
      trinta e quatro (34) com mandato por 10 anos   

Entretanto, a despeito desses dados, o número de presentes nas sessões do Conselho 

Deliberativo era bastante inferior ao número de membros eleitos. Admitindo que sessenta foi 

o número médio de integrantes do Conselho Deliberativo, constata-se que destes somente 

dezesseis estiveram presentes em, pelo menos, 50% das sessões. São eles: Abelardo 

Vergueiro César, Affonso Paes de Barros, Antonio de Sampaio Dória, Clóvis Ribeiro, 

Christiano Altenfelder Silva, Frederico V. Steidel, João Sampaio, Joaquim de Abreu Sampaio 

Vidal, José Carlos de Macedo Soares, Júlio de Mesquita Filho, Júlio Maia, Prudente de 

Moraes Netto, Renato Maia, Roberto Moreira, Thomaz Lessa e Waldemar Ferreira. Quatro 

deles não estiveram presentes na sessão de fundação da Liga Nacionalista 

 

Affonso Paes de 

Barros, Christiano Altenfelder Silva, Joaquim de Abreu Sampaio Vidal e Prudente de Moraes 

Netto. Seus nomes estão registrados em atas de algumas sessões do Conselho Deliberativo da 

Liga, mas ingressaram meses depois, apresentando atuação destacada nas atividades da 

associação. 

Essa pode ser mais uma indicação de que não eram nas sessões deste conselho, nem 

tão pouco nas sessões da Assembléia Geral da Liga, que se tomavam as decisões sobre as 

atividades da associação. Quando muito, ao que parece, nestas sessões as decisões eram 

anunciadas ou, mais precisamente, tornadas públicas e levadas à votação, para sancionar o 

que já havia sido determinado em outra instância a portas fechadas . 

                                                           

 

45 Moreira (1982), em seu estudo sobre A Liga Nacionalista, apresentou uma lista contendo 54 nomes 
considerados como membros do Conselho Deliberativo da entidade. Esta lista foi reproduzida por Limongi 
(1988) e Larizzatti (1999). No entanto, verificou-se que este número referia-se à composição de um dos 
Conselhos Deliberativos da entidade, precisamente o de 1917. A relação dos 54 membros do Conselho 
Deliberativo foi localizada na documentação da entidade arquivada no Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo e publicada no OESP (27/7/1917, p. 4). Nos estatutos da entidade de 1918, por exemplo, consta uma outra 
lista contendo um total de 70 nomes que integravam seu Conselho Deliberativo. (Cf. OESP, 10/3/1918, p. 3))  
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Somado a esses fatos, registra-se mais um: o relato das sessões contido nas atas 

iniciava-se, de modo geral, por uma exposição de Frederico Vergueiro Steidel, o presidente da 

Liga, na qual ele apresentava as propostas de ações da entidade, após o que se procedia à 

votação, sendo aprovadas consensualmente, com ocasionais sugestões de um ou mais 

presentes que, por sua vez, só reforçavam as proposta originais. Raramente, conforme os 

mesmos relatos, houve algum debate ou proposta que contrariassem ou até alterassem as 

apresentadas por F V Steidel. Mesmo nestes casos a maioria votava a favor da proposta 

defendida pelo presidente. Mais adiante serão comentados outros detalhes destas sessões. 

Mediante tal constatação, reitera-se que estarão sendo destacados e considerados como 

aqueles que estavam à testa da Liga, em colaboração com a diretoria da mesma, apenas os 

integrantes do Conselho Deliberativo mais atuantes, tanto nas sessões da Liga, quanto aqueles 

homens que eram designados pelo presidente, Frederico Vergueiro Steidel, para atividades 

específicas da Liga 

 

conferências, discursos, elaboração de projetos - assim como aqueles 

que integraram as comissões da entidade e que apareciam como porta-vozes da Liga. Reitera-

se, também, que são os integrantes do chamado grupo dirigente da entidade, como 

anteriormente listado46.  

O passo seguinte será o de demonstrar como foram tecidos os laços que garantiram a 

união de alguns homens, em torno de determinados interesses, o ponto de decidirem engajar-

se no projeto e organização da Liga Nacionalista. E, principalmente, demonstrar como se deu 

o engajamento de Sampaio Dória neste projeto, ao que tudo indica, iniciado na Faculdade de 

Direito de São Paulo.      

1.2 - O ACADÊMICO SAMPAIO DÓRIA  

                                                           

 

46 Cabe esclarecer, desde já, que entre os nomes registrados nas atas disponíveis das sessões da Liga 
Nacionalista, cerca de cinqüenta e quatro homens não puderam ser localizados nas obras biográficas localizadas.   

47 O dado a respeito do local de nascimento de cada um dos homens pesquisados, com o cruzamento dos dados 
referentes à localização da trajetória de formação e profissional, agrega mais um elemento para reforçar o que 
outras pesquisas têm evidenciado, o fato da cidade de São Paulo ser a região do país, particularmente, no período 
estudado, de concentração da elite cultural. Sirinelli (1998, p.273) alerta que este fenômeno de concentração 
geográfica das elites culturais indica que a centralização é igualmente política , expressando outro fenômeno a 
ser considerado, as relações entre o poder público e estas elites, nacionais ou regionais . 
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1.2.1 - Os Colegas de Sampaio Dória   

A trajetória intelectual de Sampaio Dória iniciou-se em São Paulo, embora fosse 

alagoano da cidade de Bello Monte. A condição de migrante é verificada em cerca de 70% 

dos 51 membros da Liga 

 
segundo os dados disponíveis sobre o local de nascimento 

 
incluindo os nascidos no interior e em outros estados47. Somente 27% era nascido na capital 

de São Paulo. No entanto, desse total a maioria veio para São Paulo por ocasião do ingresso 

no ensino superior.  

Sampaio Dória, diferentemente, chegou a São Paulo por volta de 1890, com 7 anos de 

idade, portanto, acompanhando seus pais e mais dez irmãos48. Aprendeu primeiras letras 

com seu irmão mais velho Pedro Soares de Sampaio Dória. Os estudos secundários foram 

realizados no Colégio Silvio de Almeida, uma instituição privada49. Em 1903 Sampaio Dória 

prestou os exames de preparatórios ou, também, denominados exames parcelados50. 

No mesmo mês, abril de 1904, Sampaio Dória, com 21 anos, ingressou na Faculdade 

de Direito, mediante requerimento e apresentação dos certificados dos exames de 

preparatórios51. (Cf. Prontuário do aluno 

 

Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo). 

A descrição física, intelectual e de personalidade do jovem Sampaio Dória é oferecida 

por um de seus colegas de turma, Sylviano Pinto (1950) conforme o que segue:  

É forte rebento das plagas do Norte, e, como tal, fidalgo inimigo das oligarquias. 

                                                           

 

48 Seu pai, Major Candido Soares de Melo Dória era de longíngua descendência italiana, de acordo com 
biografia de Leme (1965). A mãe de Antonio de Sampaio Dória foi caracterizada como educadora pela filha 
mais nova, em breve conversa informal.   

49 Essa informação sugere que Sampaio Dória fez um curso secundário de caráter formativo e, não somente, 
preparatório, conforme denominação da época. A possibilidade de cursar o ensino secundário, de caráter 
formativo, não era garantida a todos. A literatura educacional que trata do período constata que os filhos de 
famílias menos abastadas cursavam os chamados cursos parcelados, os quais correspondiam a aulas isoladas 
especificamente destinadas à preparação para o ingresso no ensino superior. Mesmo assim, prestou os chamados 
exames parcelados, o que leva a outra suposição, talvez o curso secundário freqüentado por Sampaio Dória não 
era reconhecido oficialmente, o que exigia a passagem pelos exames parcelados para atestar a formação neste 
grau do ensino, condição para ingressar no ensino superior.   

50 A título de curiosidade, segue a descrição das datas de realização de cada um dos exames parcelados  
prestados por Sampaio Dória. Em 26 de janeiro de 1903 prestou o de português; de francês, em 7 de março e de 
geografia e corografia do Brasil em 19 de março. Nos primeiros meses do ano seguinte prestou o restante dos 
exames 

 

latim, em 6 de fevereiro; inglês, em 11 de fevereiro; aritmética, em 16 de fevereiro; geometria , em 23 
de fevereiro; elementos de história natural, em 1º de março; elementos de física e química , em 13 de abril e 
história universal e do Brasil,e m 28 de abril. 
51 A idade de 21 anos era a média de idade de grande parte dos jovens da geração de Sampaio Dória. Foram 
poucos os que ingressaram aos dezesseis anos, idade mínima permitida legalmente, como já informado  
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Inteligência equilibrada, muito estudioso e excepcionalmente comportado, Sampaio 
Dória tem representado em sua turma papel saliente, sendo muito querido por seus 
colegas e considerado por seus mestres. 
É orador, cientista e presidente da comissão do busto. Com Waldemar Ferreira e 
Getúlio dos Santos, Sampaio ( três pessoas distintas e uma só verdadeira ) dirigiu o 
simpático movimento acadêmico pró retirada do dístico positivista da nossa bandeira. 
É de estatura mediana, moreno e bigodudo; usa, às vezes, nasóculos (...). Fala pouco e 
gesticula menos. Quem o não conhece intimamente, não pode ajuizar da sua 
inteligência cultíssima e da nobreza dos seus sentimentos.  
Vaticínio: Deputado federal pelo Rio Grande do Norte. (Pinto, 1950, p.41)  

Não é fácil imaginar Sampaio Dória de bigodes52. Já quanto aos nasóculos 

 

provavelmente porque utilizados somente para leitura daquele tipo que apóia no nariz, 

tornaram-se os óculos, ou seja, peça permanente, de acordo com as fotos que dele foram 

publicadas. Em todas elas verificou-se que Sampaio Dória aparece sem bigodes. A 

característica introspectiva que se pode depreender da descrição de seu colega de turma, 

parece não tê-lo impedido de tornar-se uma das lideranças estudantis do seu tempo. O relato 

menciona duas ocasiões em que Sampaio Dória esteve em posição de liderança: na condição 

de presidente da comissão do busto e na direção do simpático movimento acadêmico pró-

retirada do dístico positivista da nossa bandeira . Há, ainda, uma terceira ocasião, 

inexplicavelmente não mencionada pelo colega de turma de Sampaio Dória, o período em que 

integrou a diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto 

 

em 1905, quando cursava o 

segundo ano, na gestão de José Carlos Macedo Soares. Sampaio Dória, Júlio Prestes, 

Benedito Galvão e Ricardo Gonçalves eram os redatores do jornal da entidade. Nesse jornal, 

depois convertido em revista, eram registradas as atas das reuniões da entidade, publicados 

discursos e artigos de estudantes e professores da faculdade, assim como as atividades 

desenvolvidas pelo Centro Acadêmico e suas posições em relação aos acontecimentos 

nacionais, regionais e da própria instituição. 

Supõe-se que a participação de Sampaio Dória na gestão de 1905 do XI de Agosto, 

tenha sido mediada por seu irmão, Pedro Soares de Sampaio Dória que na primeira gestão do 

XI de agosto, a de 1903, assumiu o cargo de 2º orador da diretoria. Na gestão seguinte à de 

Sampaio Dória, seu irmão assumiu a presidência do Centro Acadêmico XI de Agosto da 

                                                           

 

52 Os bigodes eram, segundo Americano (1957, pp. 292-293), adereço comum desde fins do século XIX e início 
do XX, embora tenham sido alteradas suas formas ao longo destes anos. Ainda informa que Quando o Kaiser 
Guilherme II pôs em uso os bigodes armados, a moda generalizou-se no Brasil. Além do cosmético , para afinar 
as pontas, punha-se sobre o bigode uma redinha apertada por dois fios de elásticos que se ligavam no meio. 
Fixava-se então, com jeito, na posição desejada, até que secasse e endurecesse o cosmético. Muitos italianos 
usaram bigodes engrossados por uma quantidade de barba deixada nas faces, e eriçada, à moda do Rei Humberto 
I. Só por 1908 é que começaram a usar bigodes raspados. Antes, só os atores .   
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entidade, em maio de 1906, tendo ingressado, ao que parece, um ou dois anos antes de 

Sampaio Dória. 

Ao que tudo indica, o irmão de Sampaio Dória foi seu companheiro mais próximo e 

introdutor não só nas primeiras letras, como talvez no círculo de amizades e atividades 

políticas da Faculdade de Direito. Um exemplo é caso de sua participação na diretoria do 

centro Acadêmico XI de Agosto, na gestão seguinte à de seu irmão. Outro exemplo parece ter 

sido a amizade entre Sampaio Dória e José Carlos de Macedo Soares, o qual, formado três 

anos antes, portanto em 1905, estava, inicialmente, mais próximo de Pedro Sampaio Dória. 

A proximidade com José Carlos de Macedo Soares, quando este foi o presidente do XI 

de Agosto, como já dito, na gestão em que Sampaio Dória participou integrando a comissão 

de redação da entidade, pode explicar, ainda, seu ingresso no quadro de professores no 

Ginásio Macedo Soares 

 

instituição particular de propriedade da família de José Carlos 

Macedo Soares. Nesta escola Sampaio Dória lecionou Psicologia e Lógica enquanto cursava a 

Faculdade de Direito e, no mesmo período, lecionou na Escola de Comércio Álvares 

Penteado53. Nessa instituição, José Carlos Macedo Soares, recém formado, foi professor de 

economia e finanças no curso superior, portanto, ali também estiveram juntos. 

A atividade de professor, desenvolvida conjuntamente com o curso superior, indica 

que a família de Sampaio Dória deveria ter uma vida modesta, dificultando o sustento 

simultâneo de dois filhos na faculdade.  

Mesmo com tais ocupações profissionais, Sampaio Dória participou intensamente das 

atividades estudantis, especialmente as promovidas pelo XI de Agosto. Registra-se sua 

atuação nas assembléias do Centro Acadêmico XI de Agosto, assim como no jornal da 

entidade, posteriormente denominado, Revista Onze de Agosto. Nesse periódico acadêmico 

Sampaio publicou um conto 

 

Lucia de Vilhena e um artigo 

 

A Bandeira Nacional , cujo 

conteúdo referia-se a um discurso de Sampaio Dória em prol da retirada do dístico ou lema 

positivista da bandeira nacional, conforme mencionado acima, nas recordações de Sylviano 

Pinto (1950)54.  

                                                           

 

53 Cf. Carvalho, 1999, p.74 
54 O Onze de Agosto.( (Ano V, nº 3, 3/10/1907), jornal do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito registrou o 
referido discurso de Sampaio Dória, esclarecendo ter sido proferido em uma reunião da entidade na qual ele 
defendeu veementemente, em nome da mocidade acadêmica de São Paulo, o envio de uma moção ao Congresso 
Nacional, pelas mãos de Ruy Barbosa ao qual é solicitado que seja intérprete dos acadêmicos. A moção justifica 
que o lema ordem e progresso 

 

lema de uma seita filosófica 

 

positivismo, contraria o princípio da liberdade 
de pensamento e consciência consagrado pela República e, por isso, clama, revoltada a mocidade acadêmica. 
Ainda justifica-se que a Pátria não percebe distinções religiosas ou filosóficas.  
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A outra ocasião mencionada nas recordações da Turma de 1908 refere-se à comissão 

do busto de Ruy Barbosa, da qual Sampaio Dória foi presidente.   

A lembrança de Sylviano Pinto a respeito de Sampaio Dória, Waldemar Ferreira e 

Getúlio dos Santos - três pessoas distintas e só uma verdadeira , pode ser aceita, em parte, 

considerando os laços entre Waldemar Ferreira e Sampaio Dória 

 
o que será explorado 

posteriormente, pois quanto a Getúlio dos Santos nenhuma situação foi localizada para 

confirmar a continuidade desta amizade.  

Quando Sylviano Pinto profetizou que Sampaio Dória seria Deputado federal pelo 

Rio Grande do Norte errou duplamente, pois da política partidária ele sempre esteve bem 

distante, embora sua atuação no movimento acadêmico indique pistas contrárias. A 

participação de Sampaio Dória nas assembléias do XI de Agosto indicava a formação de um 

orador seguro e bom de briga . Acabou dando em um mestre conferencista que procurava 

convencer seus ouvintes mais pela retórica professoral, do que pela eloqüência política, 

conforme se depreende de seus discursos publicados. Além disso, errou Sylviano Pinto ao 

imaginar que, quando formado, ele retornaria para as cercanias de sua terra natal55. A capital 

de São Paulo foi o local de sua residência permanente, assim como de sua atuação 

profissional e intelectual. 

Todavia, Sylviano Pinto acertou em relação à sólida amizade e comunhão de ideais 

entre Sampaio Dória e Waldemar Martins Ferreira, cuja personalidade parecia diferir bastante 

em comparação ao amigo, segundo o mesmo relator. Waldemar Martins Ferreira, conhecido 

somente como Waldemar Ferreira é descrito de modo a marcar a oposição entre ele e Sampaio 

Dória, no tocante às características físicas e de comportamento, conforme descreve Sylviano 

Pinto  

Palido, metido num grande fraque preto, falando sempre, gesticulando sempre. Corpo 
pequenino, em contraposição direta com seu espírito.Sob o nariz floresce um projeto 
de bigode e pelo seu rosto, levemente amorenado, uns fios de barba espiam 
curiosamente. Outrora, quando o embriagavam as fumaças de calouro, fez versos e 
redigiu um jornal; um dia, descreu de tudo, quebrou a lira e acabou com o jornal. Da 
poesia passou para a oratória e é hoje figura obrigada nas festas acadêmicas, onde 
nervoso e trêmulo, recita os seus bonitos discursos, procurando dar à sua voz fina de 
criança uma entonação grave. 
(...) seu último ideal acadêmico absorve-lhe toda energia, sobre o qual fala muito e 
gesticula mais ... o busto de Ruy Barbosa. 
Vaticínio: Futuro advogado em Bragança e, pelos modos, entrará, por afinidades, para 
o magistério paulista. (Pinto, 1950, p. 21). 

                                                           

 

55 O fez sim, em 1957, já com 74 anos, mas a passeio com seu irmão Pedro Soares de Sampaio Dória. O que 
demonstra a permanência dos estreitos laços com este irmão, embora não se tenham maiores informações sobre 
os anos intermediários entre a convivência na Faculdade de Direito e a referida viagem de passeio realizada 
conjuntamente.  
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Nascido em Bragança, em 1885, Waldemar Ferreira, dois anos mais novo que 

Sampaio Dória ingressou na Faculdade de Direito com 19 anos, quando veio para São Paulo, 

ao que aprece sozinho, justamente para este fim. Voltou para Bragança, conforme previu o 

relator, após ter se formado. Iniciou, nesta cidade, sua vida profissional como advogado56. 

Além dessa profecia, Sylviano Pinto acertou a outra, Waldemar Ferreira tornou-se professor 

da Faculdade de Direito em 1920, cinco anos de Sampaio Dória ter ingressado nesta 

instituição. Os discursos para seus colegas da academia, inicialmente nervosos, foram um 

treinamento eficaz, garantindo a Waldemar Ferreira o lugar de orador da turma na formatura, 

em 1908.  

Apesar das opostas características físicas e de comportamento, apresentadas nesta 

memória, desde o início, Sampaio Dória e Waldemar Ferreira compartilhavam ideais muito 

semelhantes, expressos, por exemplo, no engajamento de ambos em diversas ocasiões57. 

Outro colega de turma de Sampaio Dória e com quem esteve, também, na Liga 

Nacionalista, foi Spencer Vampré. Nascido em Limeira, S. P., em 1888, era portanto bem 

mais novo que Sampaio Dória e Waldemar Ferreira. Ingressou, com 16 anos, na Faculdade de 

Direito. Foi membro do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, a partir de sua segunda 

composição, em 1917, com Sampaio Dória, Waldemar Ferreira e Jose´Carlos Macedo Soares. 

Neste mesmo ano, Spencer Vampré ingressou na Faculdade de Direito como professor 

substituto58.   

Apesar de Spencer Vampré constar, também, na composição do Conselho Deliberativo 

da Liga Nacionalista do ano de 1918, ao que parece, não atuou de modo expressivo na 

associação. Seu nome não consta nas listas de presença disponíveis das sessões da Assembléia 

Geral, nem tão pouco das sessões do Conselho Deliberativo da Liga, assim como não integrou 

as comissões da entidade. Contudo, pelo fato de ter integrado a Bucha, é provável que tenha 

participado das decisões acerca da associação nas reuniões secretas da Sociedade dos 

                                                           

 

56 Cf. Arquivo Municipal 
57 Algumas das ocasiões em que se flagrou a participação conjunta de Sampaio Dória e Waldemar Ferreira, 
foram: no movimento em prol busto de Ruy Barbosa, na Liga Nacionalista, na Revolução de 30 e depois na de 
32 e, ainda, na luta contra a ditadura Vargas que valeu aos dois, além de Vicente Rao, a aposentadoria 
compulsória, da função de professor da Faculdade de Direito, em 1937, até a readmissão em 1941. Segundo 
Bandecchi (1978),Waldemar Ferreira era, também, um dos integrantes da Bucha, como já dito sociedade secreta 
estudantil da Faculdade de Direito. Sampaio Dória não. No entanto, estes fortes laços de amizade, de comunhão 
de ideais, podem ser mais um indicativo, entre outros fatores, que explica o fato de Sampaio Dória ter ingressado 
na organização da Sociedade dos Patriotas, mesmo não sendo um bucheiro mas, possivelmente, recomendado 
por vários outros bucheiros que conheceram bem Sampaio Dória nos anos de academia, entre eles José Carlos 
Macedo Soares e Spencer Vampré, além do próprio Waldemar Ferreira.   

58 Cf. Arquivo Municipal; Ferreira (1928, pp. 128-129); Quem é quem no Brasil (1948, p. 154). 
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Patriotas. Assim, sua presença neste trabalho ficará restrita a este comentário, já que se dispõe 

somente dessas informações acerca de sua atuação na Liga Nacionalista. 

Não se dispõe de documentação para avaliar quais as ferramentas mentais que 

Sampaio Dória dispunha antes de ingressar na Faculdade de Direito. Há indícios, como já 

dito, a respeito da participação de seu irmão, Pedro Soares Sampaio Dória, na sua primeira 

formação e, de certo modo, nos primeiros anos em que Sampaio Dória esteve na Faculdade de 

Direito. É bastante significativa a presença de Pedro Soares Sampaio Dória na primeira gestão 

da diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto. Entretanto, a exploração desta relação entre 

Pedro e Sampaio Dória ficou impedida, repete-se aqui, devido à impossibilidade de acesso ao 

arquivo pessoal da família Sampaio Dória, além de não ter sido localizada qualquer outra 

informação sobre a trajetória pessoal de Pedro Soares de Sampaio Dória. 

Outro elemento que só pode ser apontado, mas igualmente não explorado pelos 

mesmos motivos 

 

documentação não localizada 

 

refere-se à atuação de Sampaio Dória, 

desenvolvida paralelamente ao curso superior, como professor de Psicologia e Lógica no 

Ginásio Macedo Soares. O interesse pela psicologia marcou a atuação intelectual e 

profissional de Sampaio Dória, como será demonstrado, mas este dado deixa a interrogação a 

respeito das credenciais intelectuais que o habilitaram a ser contrato, antes mesmo de 

formado, para lecionar estes conteúdos no ensino secundário daquela instituição.  

O fato é que, ao ingressar na Faculdade de Direito, Sampaio Dória participou de um 

ambiente cultural inegavelmente decisivo para sua formação intelectual, profissional e 

política. Foram cinco anos de convívio com os colegas de classe, de curso, bem como com os 

integrantes das diretorias do Centro Acadêmico XI de Agosto e demais atividades oferecidas 

na instituição.  

Compondo esse ambiente cultural bastante rico, destaca-se a formação adquirida na 

sala de aula. Em hipótese alguma, pode ser desprezado o convívio com os professores e o 

aprendizado do conteúdo específico do curso de ciências jurídicas e sociais na Faculdade de 

Direito de São Paulo na década de 1910, recuperados por Sampaio Dória em todas suas 

produções publicadas59. Neste sentido, é fundamental conhecer quem foram os professores de 

Sampaio Dória, o que será apresentado a seguir.   

                                                           

 

59 Não foi possível localizar, nos arquivos da Faculdade de Direito, os programas das disciplinas cursadas por 
Sampaio Dória.   
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1.2.2 - Os Professores de Sampaio Dória  

A identificação de algumas das credenciais dos professores pode oferecer elementos 

valiosos para a reconstituição da trajetória intelectual de Sampaio Dória. O quadro abaixo 

apresenta quem foram estes professores.   

PROFESSORES DE SAMPAIO DÓRIA  

1º ANO (1904) 

PEDRO LESSA  Filosofia do Direito 

RAPHAEL CORRÊA DA SILVA (em substituição)  Prática do Processo 

REYNALDO PORCHART  Direito Romano  

2º ANO (1905) 

HERCULANO FREITAS  Direito Público e Constitucional 

OLIVEIRA COUTINHO - ? 

VICENTE MAMEDE DE FREITAS (DIRETOR)  Direito Civil  

3º ANO (1906) 

BRASÍLIO AUGUSTO MACHADO  D OLIVEIRA  Direito Comercial 

JOSÉ ARANHA  Direito Criminal 

VICENTE MAMEDE  Direito Civil  

4º ANO (1907) 

ALFREDO M. BARROS OLIVEIRA LIMA  Direitos das gentes, Diplomacia e Tratados (?) 

ALMEIDA NOGUEIRA  Economia Política 

JOSÉ ARANHA  Direito Criminal (direito militar e regime penitenciário) 

VICENTE MAMEDE  Direito Civil  

5º ANO (1908) 

DÁRIO SEBASTIÃO DE O RIBEIRO  Ciência da Finanças 

JOÃO MENDES  Teoria e Prática do Processo Civil e Comercial 

JOSÉ ULPIANO PINTO DE SOUZA  Direito Civil 

MANOEL P. VILABOIM  Direito Administrativo e Ciência da Administração 

FONTE: (FERREIRA, 1928, pp. 159-167)  

Logo no primeiro ano do curso superior, Sampaio Dória e seus colegas de turma foram 

alunos de Pedro Lessa  lente de Filosofia do Direito60. Considerado, entre parcela dos alunos, 

um dos mais queridos e venerados professores, conforme as menções honrosas e carinhosas 

verificadas no periódico acadêmico Onze de Agosto61 Assim, Pedro Lessa, em suas aulas, 

deveria transpirar as idéias liberais e republicanas 62.  

                                                           

 

60 Bandecchi (1978, p.93) menciona Pedro Lessa como um dos integrantes da Bucha da Faculdade de Direito. 
Lembra-se que ele foi um dos fundadores da Liga de defesa Nacional, em 7 de setembro de 1916, juntamente 
com Olavo Bilac. 
61 Vale lembrar que nesses anos, 1904-1908, o periódico foi dirigido pelos, já citados, estudantes Pedro Soares 
de Sampaio Dória, José Carlos Macedo Soares, José de Paula Rodrigues Alves e o próprio Sampaio Dória, entre 
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Outro professor de Sampaio Dória, republicano militante, foi Reynaldo Porchat. 

Membro do Club Republicano Acadêmico e redator do periódico A república, da Faculdade 

de Direito de São Paulo, entre os anos de 1888 e 1892. Nascido em Santos, S. P., por volta de 

1868/69, ingressou como lente da Faculdade de Direito em 189763.. Reynaldo Porchat, um dos 

mais jovens professores da faculdade, com cerca de 37 anos no período em que lecionou para 

a turma de Sampaio Dória, certamente deixou marcas na formação política e intelectual de 

seus alunos, assim como Pedro Lessa, principalmente, no que diz respeito aos ideais liberais 

e republicanos defendidos, posteriormente alguns de seus discípulos, com unhas e dentes , 

entre eles, Sampaio Dória. Tanto é que, professor e ex-alunos 

 

Reynaldo Porchat, Sampaio 

Dória, Waldemar Ferreira e Spencer Vampré estiveram juntos, também, no Conselho 

Deliberativo da Liga Nacionalista.  

Ainda no primeiro ano do curso de Ciências Jurídicas e Sociais, Sampaio Dória foi 

aluno de Raphael Correa da Silva (1858), caracterizado como um monarquista militante, 

também, desde os anos de estudante na Faculdade de Direito de São Paulo, entre 1887 e 1991 

tendo, portanto, convivido com Reynaldo Porchat nos corredores da faculdade nos anos 

agitados da Proclamação da República. Convivência, provavelmente, conflituosa, já que 

Raphael Correa da Silva participou da redação do periódico A Reação, órgão do Círculo dos 

Estudantes Católicos e O Constitucional, órgão do Club Conservador Acadêmico. Antes disto 

já havia atuado como deputado provincial pelo Partido Conservador, em 1881. Após a 

Proclamação da República, Raphael Correa da Silva dirigiu o jornal O Império64.  

Dez anos mais tarde, Reynaldo Porchat, republicano e Raphael Correa da Silva, 

monarquista, lecionavam juntos e no mesmo ano para a turma de Sampaio Dória.  

                                                                                                                                                                                         

 

outros, alguns dos quais, também, participaram da Bucha, ao lado de Pedro Lessa que, na época com cerca de 46 
anos, deveria ser integrante da Associação dos Ex- Alunos da sociedade secreta 
62 Pedro Lessa cursou a Faculdade de Direito de São Paulo entre os anos de 1879 e 1883, tendo convivido com 
Julio César Ferreira de Mesquita que ingressou um ano antes nesta faculdade. (Adorno, 1988, p.137 e Ferreira, 
1928, P. 81) 
63 Cf. Melo, 1954, PP. 487-488 
64 Esse posicionamento custou-lhe dois anos de espera para conseguir sua vaga de professor na Faculdade de 
Direito. Em 1893 Raphael Correa da Silva passou no concurso na Faculdade de Direito de São Paulo, para a 
cadeira de Economia Política, Direito Administrativo, Ciências das Finanças e Contabilidade do Estado, porém o 
presidente Marechal Floriano Peixoto recusou-se a nomeá-lo, porque era monarquista. Pedro Lessa 

 

liberal 
acima de tudo, já professor desta faculdade, protestou contra a ilegalidade do ato do governo. No entanto, a 
congregação de professores apoiou a posição do Presidente da República. Somente em 1895 seu nome foi 
aprovado pelo presidente Prudente de Moraes, em segunda tentativa do monarquista, tendo assumido,no entanto, 
outra cadeira 

 

Processo e Prática Forense, ao que parece de caráter mais técnico do que a primeira. (Cf. 
Ferreira,1928, p. 147)  
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Registram-se, ainda, algumas credenciais de mais alguns professores que lecionaram 

nos anos seguintes do curso da turma de Sampaio Dória  já que não se dispõe de informações 

mais precisas sobre todos os professores citados no quadro acima.  

Ao que parece, nos anos seguintes do curso, a sala de aula continuou a ser uma tribuna 

de manifestações acerca do debate entre republicanos e monarquistas , ainda que tais 

denominações genéricas carreguem ampla complexidade65. 

Quanto aos professores do 3º ano do curso, destaca-se José Aranha, também professor 

de Direito Criminal no 4º ano do curso da turma de Sampaio Dória. Nascido em Rio Claro, S. 

P., em 1867, José Mariano Correa de Camargo Aranha, freqüentou o Curso Anexo, tendo 

iniciado a Faculdade de Direito de São Paulo em 1890. Logo depois de formado, em 1897, 

ingressou, na mesma instituição, como lente de Direito Público e Constitucional em 1901. 

Monarquista intransigente , com Raphael Correa da Silva, participou do jornal O Império, 

como seu redator chefe. (Ferreira, 1928, p. 98) 

No mesmo ano, o 3º do curso, foi lente da turma de Sampaio Dória, Brasilio Augusto 

Machado D Oliveira, nascido em São Paulo, em 1848, foi um de seus professores mais 

velhos. Formado em direito em 1872, também, dedicou-se ao jornalismo nos seguintes 

periódicos: Tribuna Liberal, O Constituinte, Diário da Manhã e O Federalista. Informação 

suficiente para supor as posições políticas apresentadas aos alunos nas aulas de Direito 

Comercial. 

Por fim, registram-se algumas das credenciais de Dário Sebastião de Oliveira Ribeiro, 

um dos mais jovens professores da turma de Sampaio Dória. Professor de Ciências das 

Finanças, oferecida no 5º e último ano do curso de Ciências Jurídicas e Sociais, a esta época, 

1908, tinha 28 anos. Migrante de Minas Gerais, freqüentou o Curso Anexo da Faculdade de 

Direito e, em 1894, iniciou o curso nesta faculdade, concluído em apenas três anos com 

distinção Cinco anos depois, em 1898, ingressou, na mesma faculdade como lente de 

Economia Política, Ciência da Administração e Direito Administrativo. Dário Sebastião de 

Oliveira Ribeiro foi um dos redatores do periódico A República. (Ferreira, 1928, p. 113) 

                                                           

 

65 Cabe ressaltar que a maior parte das informações sobre estes professores foram retiradas da obra de Waldemar 
Ferreira., como já informado, aluno na mesma turma de Sampaio Dória, era integrante da Bucha e da Liga 
Nacionalista. Neste momento em que produziu estas biografias era igualmente membro da congregação, na 
cadeira de Direito Comercial, na vaga deixada pelo falecido Frederico Vergueiro Steidel. Alerta necessário, já 
que além dos dados biográficos o autor registrou uma avaliação política dos professores apresentados, embora os 
dados fornecidos não contrariem a avaliação registrada. 
66 Cf.Bandecchi, 1978, pp. 98, 99. É importante, informar que este autor questionou a veracidade do relato, 
irreverente , de Oswald de Andrade a respeito de sua participação casual em uma desta festas. 
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Mediante esse quadro é possível constatar que Sampaio Dória recebeu uma formação 

sistemática, ou seja, em sala de aula, de origens variadas, visto que entre seus professores 

encontravam-se, de um lado, monarquistas convictos e, de outro, ao menos um bucheiro, 

Pedro Lessa, entre os confessos liberais republicanos . 

A adesão de Sampaio Dória à doutrina liberal republicana será evidenciada, mais 

adiante, em outras situações além das já mencionadas.  

O convívio acadêmico com os professores pode ser, ainda, conhecido por meio das 

informações registradas no periódico dos estudantes, o Onze da Agosto e na Revista da 

Faculdade de Direito de São Paulo. Neles publicavam-se, entre outras coisas, artigos dos 

professores dando conta dos conteúdos de suas aulas, dos temas de interesse da comunidade 

acadêmica, bem como as solenidades ocorridas na instituição e os respectivos discursos 

proferidos pelos oradores representantes da instituição.  

Entre os professores da instituição, mais destacados nas solenidades realizadas nos 

anos em que Sampaio Dória ali estudou, está Frederico Vergueiro Steidel, conforme os relatos 

do periódico do Centro Acadêmico. Embora não tenha sido professor de Sampaio Dória, o 

contato com ele se deu, provavelmente, nas referidas solenidades, algumas das quais Steidel 

era o orador, na condição de representante da Faculdade de Direito. 

Uma dessas solenidades ocorreu, em 1904, logo no início do curso, cujo objetivo era 

marcar a inauguração do novo estandarte Acadêmico da Faculdade. Segundo o periódico da 

congregação de professores, nesta ocasião estiveram presentes famílias da nossa melhor 

sociedade , tais como: Steidel, Macedo Soares, Bourroul, além de muitos representantes dos 

jornais, diretores de outras faculdades e autoridades. Na ocasião, além do discurso de Steidel 

realizou-se peça de teatro . (Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 1904, vol 12) O 

modo como foi registrado o evento na Revista organizada pelos professores, indica que 

Steidel era reconhecido, entre seus pares, como um dos componentes da elite social . Além 

disto, o caráter da solenidade e os que dela participaram evidenciam a permanência de rituais 

de preservação da memória triunfal construída em torno da instituição, da qual Steidel fazia 

parte. 

No ano seguinte, o periódico acadêmico publicou  mais um, entre tantos discursos de 

Frederico Steidel por ocasião da colação de grau dos bacharelandos de 1905.(O Onze de 

Agosto, Ano IV, nº I, 24/5/1906, pp. 5-10)  

Em 1908, por ocasião da nomeação do novo diretor 

 

Dr. Antonio Dino da Costa 

Bueno, em substituição ao falecido Vicente Mamede, houve uma solenidade com festa na 
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qual estiveram presentes consuleses de vários países. Frederico Steidel discursou. (Revista da 

Faculdade de Direito de São Paulo, 1908, vol 16)  

A oratória parecia ser a característica mais marcante de Frederico Vergueiro Steidel. 

Foi esta, talvez, sua principal e eficaz estratégia para ganhar discípulos, já que deixou poucos 

escritos. Alguns testemunhos dão conta de que além do porte físico de Frederico Vergueiro 

Steidel, seus dotes de professor e orador impressionavam. Um deles, é de Júlio Mesquita 

Filho, aluno de Steidel e com ele integrante da Bucha. No discurso em homenagem ao mestre 

falecido em 1927, Júlio Mesquita Filho lembra,  

(...) uma única razão encontrei que justificasse esse gesto dos discípulos de Frederico 
Steidel: o ter eu sido um  dos primeiros a sentir, através da aparente frieza do seu 
aspecto, o calor e elevação das suas convicções de homem e de cidadão. 
De fato, senhores, o nome de Frederico Stediel não havia transposto os humbrais desta 
casa e já nós, seus alunos da geração acadêmica de 1914, nos deslumbravamos ante a 
grandeza moral de sua personalidade. 
Sem dúvida, a extensão do seu saber jurídico, servida por uma inteligência penetrante 
e aguda bastaria para justificar o entusiasmo com que às suas aulas acorríamos e a 
atmosfera de respeito com que sempre o cercamos. 
(...) 
FREDERICO STEIDEL foi uma dessas criaturas de elite: fazia discípulos. (...) 
(Revista da Faculdade de Direito de São Paulo,1929, vol XXV, pp. 396-397)   

A identificação de Steidel com um formador de discípulos 

 

entre eles Sampaio Dória, 

é igualmente registrada por outro acadêmico da Faculdade de Direito, anos depois. Francisco 

Pati (1950), relatando a Festa da Chave , de 1921, informa que Frederico Vergueiro Steidel 

falou em nome dos professores e recordou   

É preciso ter visto Frederico Vergueiro Steidel na tribuna, nos seus dies irae , para 
concordar com Carlyle, quando afirma que a palavra do homem mesmo no ardor da 
cólera, é canto. O saudoso catedrático de Direito Comercial começava causando 
impressão pelo físico. Magro, de estatura média, curvado para frente, fisionomia 
severa, de asceta, soltava as palavras como látegos. A vocação de apóstolo estampava-
se-lhe na face macerada . (Pati, 1950, p. 187)  

Vale um comentário a respeito da Festa da Chave , mencionada por Francisco Pati. 

Esta era uma solenidade da Bucha. Em uma delas, realizada num subterrâneo do 

Liceu de Artes e Ofícios, na Luz , segundo testemunho de Oswald de Andrade, levado por 

acaso, diz ter encontrado na dita festa 

 

Júlio de Mesquita Filho e Altino Arantes, presidente 

do Estado . O relato de Oswald de Andrade, ainda, dá conta dos rituais secretos que ali 

ocorriam66.   

66

 

Cf.Bandecchi, 1978, pp. 98, 99. É importante, informar que este autor questionou a veracidade do relato, 
irreverente , de Oswald de Andrade a respeito de sua participação casual em uma desta festas. 
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Francisco Pati (1950) ao que tudo indica um bucheiro, registrou décadas depois, sem 

segredos, seu testemunho sobre a referida festa, sugerindo que não era uma solenidade 

secreta, mas compartilhada entre os membros da Academia, alunos e professores. Comenta 

que a Festa da Chave , de acordo com João Mendes Junior, era a festa simbólica da 

atenção, porque a atenção é a chave das operações da mente . E continua ele,  

É uma definição filosófica. Entre os estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo a 
Chave substituía o facho sagrado. Ficava em poder dos bacharelandos, à mão de um 
dos membros mais ilustres da turma. No fim do ano, que era para os bacharelandos o 
fim do curso, o guardião a transmitia ao seu colega do ano anterior. Ela assinalava, sob 
as Arcadas, o eterno revezamento das gerações. Estas iam-se embora mas o símbolo 
permanecia na escola. 
(...) Cabia aos oradores, em nome da turma que recebia o símbolo, assumir o 
compromisso de manter bem alto o nome da escola, mantendo, outrossim, o elo de 
solidariedade entre as gerações acadêmicas. (...) 
Festa da atenção ou festa da amizade, festa da ilusão ou festa da esperança, certo é que 
a Festa da Chave dava a professores e alunos o pretexto de alocuções cívicas. Na de 
1921, por exemplo, falou em nome dos professores, Frederico Vergueiro Steidel, 
catedrático de Direito Comercial e presidente da Liga Nacionalista. (Pati, 1950, pp. 
194, 195  

A data em que Oswaldo de Andrade participou, por acaso , da Festa da Chave , 

entre os anos de 1916 e 1920 

 

período em que Altino Arantes foi presidência do Estado de 

São Paulo, é bem próxima à data do testemunho de Francisco Pati de meados de 1920, quando 

era acadêmico. Nesse sentido, não há como entender a diferença entre os dois relatos. De 

qualquer modo, sendo uma solenidade secreta ou não, o fato é que Frederico Vergueiro 

Steidel discursa, mais uma vez, em nome dos professores. 

Professor e orador exímio, Steidel 

 

paulista, nascido em 1867, teve uma trajetória 

acadêmica precoce. Com 15 anos, portanto, antes da idade regulamentar, ingressou na 

Faculdade de Direito de São Paulo. Formou-se com 20 anos. Em 1902, aos 35 anos ingressou 

como lente nesta instituição. Assim, à época de Sampaio Dória, Steidel era um jovem 

professor recém chegado à Academia. No entanto, já destacava-se entre seus colegas, 

conforme comentou-se anteriormente, discursando em várias solenidades realizadas na 

instituição, na condição de seu representante. 

O testemunho do próprio Sampaio Dória, denuncia o lugar que Steidel ocupava na 

memória do discípulo. Em discurso em homenagem à Steidel, na mesma ocasião já citada 

 

após seu falecimento, Sampaio Dória destaca os ideais de Frederico Vergueiro Steidel e seu 

papel como Professor de direito e professor de patriotismo dos moços .  
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Esta Faculdade acolhe com o maior carinho a homenagem da Liga Nacionalista ao dr. 
FREDERICO STEIDEL. Querendo ela que seu busto figure neste salão nobre, ao lado 
dos de RUY BAROSA, PEDRO LESSA E JOÃO MENDES, certo, não presta apenas 
um pleito de saudade ao seu fundador e presidente, mas consagra a atitude, digna de 
memória, que ele soube manter na preparação dos moços para os grandes destinos, 
que o futuro nos reserva. (Revista da Faculdade de Direito de São Paulo,1929, vol 
XXV, pp. 399-402)  

Mais do que lembrar os anos de atividade como professor da Faculdade de Direito, 

Frederico Steidel será retratado aqui como o atuante presidente da Liga Nacionalista, cuja 

presença certamente marcou a formação intelectual e política de Sampaio Dória, não apenas 

como objeto de sua admiração distante. Ao contrário há evidências, apresentadas adiante, que 

indicam que Steidel foi um dos principais despertadores e incentivadores de Sampaio Dória, 

quando atuaram juntos e bem próximos, na Liga Nacionalista67. 

Ainda sobre os anos vividos na Academia , cabe destacar alguns outros exemplos 

que auxiliam a compor o ambiente cultural no qual Sampaio Dória formou-se. 

No artigo Evolução do Direito , assinado por Alberto Azevedo, ao que parece um 

acadêmico, menciona-se a teoria evolucionista de Spencer, também citado como um dos 

teóricos que deu origem à verdade positiva sobre a transformação da ciência , além de 

Comte, Darwin e Marx. No mesmo artigo o autor afirma que o desenvolvimento da 

Antropologia e da Psicologia provocou profunda alteração no Direito Criminal. Ainda 

menciona Ribot. E afirma que o Dr. Pedro Lessa opinou pela adoção do determinismo 

psicológico 

 

considerada a doutrina verdadeira . (O Onze de Agosto, Ano IV, nº 2, 

14/7/1906)  

Essa informação sugere que Sampaio Dória recebeu as primeiras lições no campo da 

psicologia em algumas das cadeiras cursadas por ele. Ainda sugere-se que Pedro Lessa, 

professore bastante admirado pelos acadêmicos, como dito antes, foi um dos divulgadores das 

teorias da psicologia  um dos campos de estudo preferidos de Sampaio Dória.  

As estreitas relações entre alguns professores da Faculdade de Direito, entre eles 

Steidel e Pedro Lessa e o Centro Acadêmico XI de Agosto, podem ser observadas em diversas 

ocasiões registradas não só no periódico estudantil, como também, no periódico dos 

professores. O Centro Acadêmico XI de Agosto realizou sessão solene, em outubro de 1907, 

com a presença de toda congregação, em homenagem ao Exmo Sr. Barão de Rio Branco, em 

                                                           

 

67 A respeito do papel de despertador que uma geração pode produzir em relação a outra geração, cf. Sirinelli 
(1996) 
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visita à Faculdade de Direito. Discursou Dr. Pedro Lessa, certamente a convite da diretoria da 

entidade68. (Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 1907, vol 15)  

A atuação relevante deste grêmio estudantil, desde o início de suas atividades  1903 

 
tem sido retratada em diversas publicações que tomam a Faculdade de Direito de São Paulo 

como objeto de estudo, além do estudo especialmente dedicado à história da entidade. 

Recolheu-se do periódico O Onze de Agosto alguns exemplos que atestam a participação de 

seus integrantes em diferentes circunstâncias. O Centro Acadêmico XI de Agosto enviou 

representantes nos festejos em comemoração à data da fundação dos cursos jurídicos no 

Brasil, bem como por ocasião da visita do Secretário Geral dos Estados Unidos, Sr. Elihu 

Root e, ainda, à recepção do bem quisto Embaixador dos Estados Unidos, Joaquim Nabuco. 

(O Onze de Agosto, Ano V, nº 6, 20/12/1907) Informa-se, também, a participação da entidade, 

professores e alunos de todas as escolas na conferência do professor de Direito da 

Universidade da Pensylvania, Dr. L. L. Rowe. Registra-se a homenagem do Centro 

Acadêmico ao Conselheiro Afonso Penna, eleito Presidente da República. 

E, por fim, mais um exemplo é o anúncio da intenção do Centro Acadêmico de 

inaugurar os monumentos de Castro Alves, Fagundes Varella e do reformador da instrução 

pública de São Paulo , Dr. Cesário Motta. Ainda no mesmo número da revista O Onze de 

Agosto, publicou-se a conferência de Euclides da Cunha. (Ano V, nº 6, 20/12/1907) 

Em relação aos anos que se seguiram à formatura, especialmente de 1908 a 1914, 

pouco se sabe sobre a trajetória de Sampaio Dória. A não ser que atuou como sócio de seu 

outro irmão Júlio, em um escritório de advocacia em São Paulo e que continuou a lecionar no 

Ginásio Macedo Soares, tornando-se diretor da instituição. 

É possível que, nesse período, Sampaio Dória tenha mantido com uns e iniciado com 

outros, laços de amizade, bem como laços políticos com aqueles que seriam seus 

companheiros de jornada patriótica na Liga Nacionalista, visto que o fato de ter redigido, em 

1916, os estatutos da Sociedade dos Patriotas, implicava grande dose de confiança e percurso 

conjunto com os integrantes desta sociedade secreta.  

O que é fato, e pode ser explorado é o ingresso de Sampaio Dória em outra rede de 

relações 

 

A Escola Normal da Praça, em 191469. Alguns dos professores desta instituição 

                                                           

 

68 Reitera-se que Centro Acadêmico XI de Agosto, no período examinado, era controlado pelos integrantes da 
Bucha e da Liga Nacionalista, fato denunciado por um aluno da Faculdade de Direito, em 1921. (Pati, 1950, p.?)  

69 A exploração acerca da participação de Sampaio Dória na Escola Normal da Praça, no entanto, foi limitada, 
uma vez que a documentação disponível permitiu, somente, mapear algumas das posições e atividades 
desenvolvidas por Dória nessa instituição, já que grande parte das atas da reuniões ordinárias dos professores não 
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estiveram com ele em outras redes, entre as quais a Liga Nacionalista, a Sociedade de 

Educação e o Lyceu Nacional Rio Branco.   

1.3 - SAMPAIO DÓRIA - PROFESSOR DA ESCOLA NORMAL DA PRAÇA70   

O ingresso de Sampaio Dória na Escola Normal da Praça, em 1914, não pode ser 

desprezado, já que constituiu uma de suas principais credenciais profissionais até meados da 

década de 1920. Neste ano licenciou-se da instituição para assumir o cargo de Diretor da 

Instrução Pública de São Paulo, no qual permaneceu de 29 de abril de 1920 a abril de 1921, 

quando se demitiu deste cargo retornando à Escola Normal da Praça. Afastou-se 

definitivamente desta instituição, em 1925, por ocasião de seu ingressou na Faculdade de 

Direito de São Paulo.  

A Escola Normal da Praça tem sido objeto de estudos variados no campo da história 

da educação nas últimas duas décadas. O interesse, neste trabalho, porém, restringe-se ao 

mapeamento da rede de relações na qual Sampaio Dória permaneceu por dez anos. Parte de 

sua atuação na Liga Nacionalista pode ser explicada por esta atividade profissional 

desenvolvida concomitantemente.   

De acordo com o Livro de Ponto (1915-1920) da referida instituição, Sampaio Dória 

iniciou efetivamente seu trabalho como professor da cadeira Psicologia, Pedagogia e 

Educação Cívica na Escola Normal Secundária, ministrada no período diurno e noturno, em 8 

de abril de 1915, e não em 1914 como tem sido informado em algumas de suas biografias, 

embora o final do ano de 1914 tenha marcado a aprovação de Sampaio Dória no concurso 

para preenchimento desta cadeira71. Até esta data 

 

1915 

 

assinou o livro de ponto na 

referida cadeira Cyridião Buarque, o qual passou a ministrá-la somente na Escola Normal 

                                                                                                                                                                                         

 

foram localizadas. Sendo assim, o mapeamento dos participantes desta rede de relações de Sampaio Dória, foi 
realizado mediante a consulta dos livros de ponto e de algumas atas das reuniões extraordinárias. 
70 Adota-se neste trabalho a denominação freqüentemente utilizada pela historiografia recente, em relação a esta 
instituição 

 

Escola Normal da Praça, uma vez que mesmo na documentação da época verificou-se a referência a 
esta instituição desta forma, embora fossem adotadas outras nomenclaturas, como Escola Normal da Capital, 
Escola Normal de São Paulo, ou ainda, Escola Normal Secundária, quando se fazia referência a um dos cursos 
por ela oferecidos e no qual Sampaio Dória ingressou. 
71 Há diferenças, na documentação consultada, quanto à denominação da cadeira de Psicologia, Pedagogia e 
Educação Cívica. De acordo com os apêndices fornecidos por Martinelli (2003), na Escola Normal Primária 
Manoel Cyridião Buarque ministrava Pedagogia e Educação Cívica. Tanto na Escola Normal Primária, quanto 
na Secundária ambas cadeiras eram as únicas consideradas propriamente pedagógicas. Fato bastante debatido na 
década de 1910, já que se criticava o caráter de formação geral e não específica, conferido ao normalista. Estas 
duas cadeiras, também, eram oferecidas na Escola Normal Primária e tinham como professores responsáveis, 
Manoel Cyridião Buarque na cadeira de Pedagogia e Educação Cívica e na de Métodos, Processos de Ensino, 
igualmente, Oscar Thompson. Nota-se a denominação distinta da primeira cadeira oferecida pelas duas escolas. 
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Primária72. No entanto, ao que parece, os professores dos dois cursos oferecidos na instituição 

 
o normal primário e o normal secundário 

 
compartilhavam de um mesmo ambiente 

pedagógico. O quadro abaixo indica que, ao menos, as reuniões extraordinárias ocorriam com 

todos os professores de ambas escolas, considerando as atas disponíveis.   

QUADRO 1 : ESCOLA NORMAL DA PRAÇA   

Atas das sessões extraordinárias 

Presentes 13/11/1916

 

01/11/1917

 

25/02/1918

 

30/04/1918

 

20/07/1918 14/02/1919

 

Diretor Oscar Thompson X      

Diretor Carlos Alberto Gomes Cardim

  

X X X  X 

Alberto Levy X X   X X 

Américo Brasiliense de Moura X X X    

Antonio de Sampaio Dória X X  X X X 

Benjamim Pinto X      

Camillo Passalacqua X X X X APOSENTA-SE

  

Felicidade Perpétua Macedo X  X   X 

Francisco Eugenio de Toledo  X     

Joaquim Sant'anna X      

João Carlos da Silva Borges X X X X X X 

João Lourenço Rodrigues X  X X X X 

José Eduardo Macedo Soares X  FALECEU    

J J de Azevedo Soares  X   X X 

Manuel Cyridião Buarque X X X X X X 

Reynaldo Ribeiro da Silva X X X  X X 

Ruy de Paula Souza X X X X X X 

Thomaz R de Lima X  X  X X 
Fonte: Elaborado a partir das informações disponíveis no Livro de Atas da Congregação  

Destacam-se desta lista os nomes de Ruy de Paula Souza, Américo Brasiliense de 

Moura e Oscar Thompson que estiveram com Sampaio Dória no Conselho Deliberativo da 

Liga Nacionalista, bem como foram integrantes das comissões da entidade, o que implica, 

como já informado, que estiveram entre os membros efetivamente atuantes, ou seja, 

integravam o grupo dirigente da Liga, apesar de não apresentarem participação freqüente nas 

sessões da entidade, como já informado. Sendo que, no caso das sessões da Escola Normal, 

eram participantes assíduos.  

                                                                                                                                                                                         

  

72 A distinção entre a Escola Normal Primária e da Escola Normal Secundária não é identificada em parcela da 
documentação disponível, o que pode explicar, em parte, algumas discrepâncias entre os autores que tratam do 
tema. Cabe, apenas, esclarecer que cada uma delas correspondia a um curso com destinação específica e, em 
geral com professores diferentes, embora alguns professores fossem os mesmos nas duas escolas, ao que parece. 
Além disto, quanto ao curso oferecido na Escola Normal Secundária, verificou-se mediante o Livro de Ponto, 
que em alguns anos era oferecido nos períodos da manhã e da noite, mas nem sempre os professores eram os 
mesmos que ministravam uma dada cadeira em ambos os períodos, o que pode, também, explicar algumas 
divergências de informações que são encontradas na literatura educacional que trata do tema.  
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Além disso, registra-se a proximidade entre Sampaio Dória e José Eduardo Macedo 

Soares, pai de José Carlos Macedo Soares, como já dito, colega de Sampaio Dória na 

Faculdade de Direito e presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto na gestão em que Dória 

integrou a comissão de redação do periódico da entidade. Lembrando-se que Dória foi 

professor e diretor do Ginásio Macedo Soares, de propriedade desta família. 

Sobre Ruy de Paula Souza sabe-se que esteve na Liga Nacionalista com outros 

membros de sua família, ou seja, Antonio Francisco de Paula Souza e seu filho, Geraldo de 

Paula Souza73. 

Considerando o registro das atas disponíveis das sessões extraordinárias da Escola 

Normal da Praça, a partir do momento em que Sampaio Dória ingressou na instituição, 

verifica-se que a primeira ata disponível, data de 13 de novembro de 1916, já que não há 

registros no livro de atas das sessões extraordinárias referentes ao ano de 1915. Nessa sessão, 

realizada dias antes da fundação da Liga Nacionalista, submeteu-se à congregação o novo 

processo para o julgamento dos exames de suficiência da escola Normal, sobre o qual o Sr. 

Cyridião Buarque discordou. Diante das divergências Sampaio Dória propôs que se delegasse 

poderes ao diretor da Escola,Oscar Thompson, para a resolução do assunto. Oscar Thompson 

aceitou e agradeceu a prova de confiança. Informa-se, ainda, que Sampaio Dória participou de 

uma comissão nomeada para receber os voluntários paulistas que voltavam da capital 

federal , provavelmente referindo-se aos soldados voluntários da guerra  1ª Guerra Mundial. 

A sessão extraordinária seguinte ocorreu no dia 1º de novembro de 1917, portanto, um 

ano após a que foi comentada acima. Na ocasião o diretor da Escola Normal era o prof. Carlos 

Alberto Gomes Cardim. Oscar Thompson estava em comissão no cargo de Diretor Geral da 

Instrução Pública de São Paulo.O tema debatido e as decisões tomadas referiram-se aos 

desdobramentos no país da conflagração européia, ou seja, a 1ª Guerra Mundial. Foram vários 

os pronunciamentos, conforme registrou o relator da sessão, no sentido de que se enviasse um 

telegrama ao Presidente da República fazendo sentir a mágoa e indignação por parte da 

congregação da Escola contra os (...) que torpedearam os nossos navios nas águas do 

Atlântico . Sobre isto, Sampaio Dória se pronunciou, propondo que o teor do telegrama 

sugerido fosse mais incisivo, acrescentando a expressão agressão brutal . Diante de outras 

                                                           

 

73 É evidente o grau estreito de parentesco entre eles, mas não se sabe ao certo a relação de Ruy com Antonio 
Francisco e Geraldo de Paula Souza.      
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divergências a respeito do que deveria constar no referido telegrama, a quem entregar e por 

quais vias, definiu-se a organização de uma comissão para redigir o telegrama ou uma moção 

endereçada ao Presidente da República, cujos integrantes foram Sampaio Dória, Américo 

Brasiliense de Moura e Cyridião Buarque. Na mesma sessão, debateu-se, ainda, acerca da 

bandeira 

 
símbolo de amor, que dá coragem na luta e desperta o patriotismo na paz . 

Propôs-se a elaboração de uma bandeira dos países aliados, uma bandeira cosmopolita. O 

relator registrou, detalhadamente, a proposta quanto ao desenho, cores e significados da 

bandeira proposta, porém não informou quem foi o propositor.  

A terceira sessão extraordinária registrada neste livro de atas realizou-se no dia 25 de 

fevereiro de 1919, na qual Sampaio Dória não compareceu e cujo tema foi o falecimento do 

professor José Eduardo de Macedo Soares e as providências tomadas: luto e suspensão por 

três dias das aulas na escola, bem como a proposta de encomenda de um retrato à óleo em 

homenagem ao professor. Proposta aceita e acrescida de outra que sugeriu o mesmo 

procedimento em relação aos demais professores já falecidos.  

Após dois meses realizou-se mais uma sessão extraordinária da Escola Normal da 

Praça, no dia 30 de abril de 1918. O tema foi um falecimento 

 

do pai do diretor da escola 

Carlos Alberto Gomes Cardim. Nomeou-se uma comissão de lentes para acompanhar o 

enterro. Sampaio Dória ficou responsável por representar os professores nas homenagens ao 

falecido e propôs que se enviasse um ofício de pêsames ao Conservatório Dramático Musical 

no qual ele havia sido professor e diretor. 

Neste ano de 1918 foi registrada uma última sessão, no dia 20 de julho, cujo tema foi a 

aposentadoria do professor Monsenhor Camillo Passalacqua, da cadeira de português. 

Informou-se que o mesmo havia prestado serviços nas cadeiras de Pedagogia, literatura e 

latim. A ata encerrou-se mencionando que houve um discurso substancioso em homenagem 

ao lente. 

No ano de 1919, último sobre o qual se tem registro das sessões extraordinárias, 

ocorreram duas sessões no mesmo dia, com a presença dos mesmos professores. O motivo da 

primeira foi a inauguração dos retratos dos lentes falecidos, com discursos e homenagens. Já a 

segunda reunião ocorreu devido a uma proposta de Sampaio Dória que ao término da 

solenidade pediu a palavra e requereu que se consultasse a congregação, se convinha, depois 

de encerrada a sessão extraordinária, convocar-se em seguida uma outra, para tratar-se de 

assuntos referentes à Escola. Houve concordância geral.

 

O assunto acerca do qual Sampaio Dória solicitou outra sessão foi sobre protesto , 

lido por ele, no qual, segundo o relator desta ata, ele se manifestava ferido em sua dignidade 
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pelo processo empregado pela Diretoria, sob a responsabilidade de Carlos Alberto Gomes 

Cardim, por ocasião dos exames de suficiência. Disse que o ato da diretoria era bem 

intencionado, mas que não se podia conformar com o fato de ser fechado o gabinete dos 

lentes, nem com o de ser proibida palestra (leia-se conversa) entre os lentes nos corredores da 

Escola . Ainda de acordo com o relator, Sampaio Dória pediu que o Diretor revogasse essa 

ordem, ou, em caso contrário, que mandasse inserir na ata seu protesto.

 

O relato do debate informa que o Sr. Diretor respondeu que o gabinete só era fechado 

após a entrada de todos os lentes e para que não entrasse nele pessoas estranhas. Quanto à 

palestra nos corredores, disse o Diretor que foi forçado observar, delicadamente, um grupo 

de lentes, entre os quais se achava o Dr. Sampaio Dória, que se achava em palestra no 

corredor da escola com outros lentes por ocasião dos exames e que não podia permitir essa 

situação, pois todos os lentes tinham obrigação de permanecer nas salas de cujas bancas eram 

membros. Em virtude do exposto, por estar perfeitamente dentro do regulamento, não podia 

revogar a ordem que havia dado e que continuaria a ser executada, por ocasião dos exames de 

suficiência . Mesmo assim, o diretor, desejando ouvir os demais membros da congregação, 

submeteu o protesto de Sampaio Dória à discussão. No entanto, informou o relator da ata, que 

a congregação, por maioria de votos, decidiu não discutir o protesto. Antes de encerrar a 

sessão registrou-se que o lente Dr. Reynaldo R. da Silva manifestou seu pesar pelo 

falecimento do Presidente da República, Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves e de Olavo 

Bilac, prematuramente, roubado às letras pátrias . 

O que foi apresentado acima demonstra que Sampaio Dória manifestava-se de modo a 

marcar sua posição, integrando as comissões de decisão e provocando debates nem sempre 

enfrentados pela congregação como foi o caso do relatado na última reunião.  

Os temas abordados nas atas das sessões extraordinárias disponíveis, conforme 

descrito acima, referiam-se às questões de caráter geral e não aos temas específicos, ou seja, 

aqueles relativos ao curso normal propriamente dito que deveriam ser objeto de debates, 

supõe-se, nas reuniões ordinárias da Escola Normal da Praça. Estas atas, porém, não puderam 

ser localizadas, o que seria de grande valor para conhecer as posições de Sampaio Dória74. No 

                                                           

 

74 Algumas das publicações de Sampaio Dória disponíveis preenchem, em parte, esta lacuna. Por meio de alguns 
de seus escritos é possível conhecer o conteúdo por ele ministrado, bem como suas posições a respeito de 
questões propriamente ligadas ao Curso Normal, isto é, aos temas pedagógicos e mais amplamente sobre a 
educação, tendo em vista que a cadeira sob sua responsabilidade na Escola Normal (Secundária) da Praça era 
Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica. Sobre os conteúdos ensinados por ele nesta cadeira, foram publicadas 
duas obras de autoria de Sampaio Dória. Ambas integraram a coleção Biblioteca Pedagógica Brasileira, criada 
pela Companhia Editora Nacional, sob a coordenação de Fernando de Azevedo. São elas: Psicologia, publicada 
em 1928, sendo o volume VIII da referida coleção e a outra, Educação: Curso realizado na Escola Normal de S. 
Paulo, publicada em 1933, como o volume XVII da mesma coleção. Psicologia, já havia sido publicada 
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entanto, é possível conhecer com quais posições Sampaio Dória ingressou nesta instituição, 

uma vez que escreveu, para efeito de seu concurso sua primeira obra publica, sob o título 

Princípios de Pedagogia (1914)75. 

Verifica-se, entretanto, que no período ora examinado, isto é, entre os anos de 1909 

 
após a conclusão do curso na Faculdade de Direito e os que antecederam à fundação da Liga 

Nacionalista  1916, foi publicado somente um artigo de sua autoria  denominado Finalidade 

Educativa  na Revista do Brasil, (Ano I, vol. III, set/dez, pp. 336-347)  

Tomando o conjunto da produção bibliográfica de Sampaio Dória, observa-se que na 

década de 1920 que ele publicou o maior número de escritos no campo educacional, entre 

livros e artigos em periódicos. Já no campo jurídico, sua produção bibliográfica concentra-se 

no período pós década de 1930.  

Uma das consequências que se pode depreender desta constatação é que a participação 

de Sampaio Dória na liderança da Liga Nacionalista não foi, então, garantida pelos méritos 

profissionais ou intelectuais, posto que quando ele ingressou na Liga Nacionalista não havia 

ainda alcançado a expressão intelectual e profissional verificadas somente a partir da década 

de 1920, quer no campo educacional, quer no campo jurídico. 

Desse modo, confirma-se mais uma vez que as credencias consideradas mais 

significativas para integrar o grupo dirigente da Liga Nacionalista, particularmente no 

momento de sua fundação, não eram as de cunho público, ou seja, o reconhecimento 

intelectual, político e profissional. Embora houvesse entre os integrantes deste grupo 

dirigente, homens com este reconhecimento, a maioria, no entanto, não poderia ser incluída 

nesta categoria. Grande parte dos homens que foram listados anteriormente como sendo os 

componentes desse grupo dirigente eram, ao que tudo indica, praticamente desconhecidos, 

entre eles o próprio Sampaio Dória 

 

conhecido nos meios mais restritos da Escola Normal. 

Por outro lado, Sampaio Dória integrava outras redes, igualmente restritas, porém 

                                                                                                                                                                                         

 

anteriormente, em 1926, pelo Instituto Anna Rosa, de São Paulo. Nesta segunda obra 

 

Educação: Curso 
realizado na Escola Normal de S. Paulo, Sampaio Dória apresenta as lições de pedagogia, bem como as 
educação cívica, assim como as de psicologia que são, na verdade, uma síntese do que desenvolveu na obra 
Psicologia. Além disto, tem-se por hipótese que a Quarta Parte 

 

Metodologia Didática, de Educação, refere-se 
ao conteúdo de outra cadeira ministrada por Sampaio Dória na Escola Normal da Praça, em caráter de 
substituição, denominada Métodos, Processos de Ensino, cujo titular era Oscar Thompson. A informação acerca 
desta substituição foi localizada no Livro de Ponto da escola Normal, de 1918, não sendo possível afirmar com 
precisão por quanto tempo Sampaio Dória permaneceu ministrando, também, esta cadeira. 
75 

Princípios de Pedagogia, primeiro texto publicado de Sampaio Dória foi objeto de análise em artigo para o 
Congresso Brasileiro de História da Educação (Medeiros, 2003) Comparando-se esta publicação, de 1914, com o 
restante dos escritos de Sampaio Dória sobre o tema da educação, evidencia-se já em Princípios de Pedagogia 
uma posição teórica definida e quase que inalterada nas publicações posteriores.    
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suficientemente articuladas, o que lhe conferia reconhecimento interno, ou seja, entre os 

membros deste grupo dirigente da Liga Nacionalista, como já foi evidenciado em alguns 

casos e ainda será demonstrado de modo mais amplo. 

Cabe, ainda, apontar o fato de que um certo anonimato dos integrantes do grupo 

dirigente da Liga Nacionalista parece ser, de certo modo, proposital. Havia um interesse, 

confessado freqüentemente, de apresentar a Liga como uma entidade do povo, dos estudantes, 

dos professores, liderados, é claro, por uma classe chamada dirigente , conforme o discurso 

de Steidel, que, no entanto, encontrava-se distante sobretudo dos altos escalões do poder, 

estando, quando muito, ligada aos meios intelectuais desinteressados , recrutada, 

principalmente, entre os doutores da lei.  

Supõe-se que a intenção era produzir um efeito de confiabilidade junto à opinião 

pública, em contrapartida às muitas denúncias de corrupção que marcavam a classe política 

dirigente do país naquele momento. Alguns dos que integrariam, posteriormente, a Liga 

Nacionalista, por exemplo Mário Pinto Serva, colaboraram para desmoralizar a classe 

política, particularmente, a responsável pelo governo federal, como será apresentado adiante. 

O exame das credencias dos integrantes deste grupo dirigente da Liga Nacionalista 

deixa claro o grau de cumplicidade entre seus membros a partir de laços pouco visíveis e, em 

alguns casos, mais do que secretos.   

1.4 - SAMPAIO DÓRIA NA SOCIEDADE DOS PATRIOTAS - A CONSTRUÇÃO 

DOS LAÇOS SECRETOS  

Embora não seja possível patentear a filiação dos integrantes da diretoria da Liga 

Nacionalista à Sociedade dos Patriotas 

 

hipótese já anunciada 

 

é possível afirmar, com base 

em estudos de outras sociedades secretas, que os integrantes da diretoria da Liga, bem como 

parcela de seu Conselho Deliberativo, já atuavam em conjunto muitos anos antes de sua 

fundação. 

Além de outros laços de grande importância, tais como os laços familiares, pessoais, 

intelectuais e profissionais, os quais serão, também, apresentados, sem dúvida nenhuma os 

laços secretos construídos por este grupo dirigente da Liga Nacionalista no decorrer se sua 

participação em algumas das sociedades secretas fundadas no Brasil, pode explicar o seu 

envolvimento no projeto de fundação desta entidade. Até porque a iniciação de qualquer novo 

membro nestas sociedades secretas, tanto quanto na Sociedade dos Patriotas conforme seus 
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estatutos, dependia de referências absolutamente seguras apresentadas à assembléia e levadas 

à estudo. Verifica-se, então, que o ingresso nestas sociedades supunha o pertencimento de seu 

pretendente a outras redes de relações sociais com pessoas já integrantes delas. 

Pode-se tomar a descrição do processo de admissão de sócios da Sociedade dos 

Patriotas, como exemplar, visto que no parecer da comissão designada para elaborar o projeto 

de organização desta sociedade secreta, informa-se, tal como já citado, que a fundação da 

mesma se daria por membros da B.P, T. P., L. P. Ao que tudo indica, outras sociedades 

secretas.  

O Projeto de Estatutos da Sociedade dos Patriotas elaborado pela referida comissão, da 

qual faziam parte membros da Liga Nacionalista 

 

Amadeu Amaral, Clóvis Ribeiro e 

Sampaio Dória, determinava o seguinte: 

Cap III da admissão e promoção de sócios 
Art 9º - O processo de admissão de sócios será o seguinte: 
1-As propostas para a aceitação de profanos serão firmadas por dez sócios de qualquer 
categoria e deverão conter: o nome, a idade, a residência e as profissão ao proposto, e 
os nomes de pessoas que o conheçam de perto e possam por isso prestar informações 
sobre a sua idoneidade. 
2-Apresentada a proposta, em sessão ordinária, será lida perante a assembléia e pelo 
presidente distribuída, dentro do prazo de trinta dias, a uma comissão secreta, que, 
dentro de igual prazo, dará seu parecer por escrito sobre a conveniência da admissão 
do proposto. 
3- (submete-se à votação) 
4-(submete-se ao Conselho dos Maiorais que pode vetar) 
Parágrafo Único 

 

O sócio que não conhecer suficientemente o proposto deverá votar 

em branco.    

Os dados acima apresentados evidenciam o cuidado, por parte dos homens que 

projetaram a Liga Nacionalista, em garantir que a entidade estivesse sob o controle restrito 

dos mesmos companheiros de jornada patriótica.   

1.4.1 - Os Laços Acadêmicos   

Sem dúvida os anos de formação no curso superior devem ser considerados uns dos 

primeiros que aproximaram os integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista, pois nesse 

momento as tendências políticas e ideológicas poderiam ser flagradas de modo já mais 

definido. Levando-se em conta, sobretudo, o caso da Faculdade de Direito de São Paulo, na 

qual estudou grande parte dos integrantes da Liga, já que esta faculdade constituiu-se uma das 

principais arenas de debates políticos e ideológicos, particularmente,no período estudado.  
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Embora os laços familiares e de parentesco fossem bastante significativos neste tipo de 

agremiação, como será demonstrado adiante, nem sempre os parentes e até os filhos seguiam 

as tendências políticas e ideológicas dos pais ou de membros da família. Em outros casos os 

antecedentes familiares não contavam para explicar os engajamentos verificados, um exemplo 

disto é o próprio Sampaio Dória, cujos antecedentes familiares não foram identificados nos 

movimentos político-ideológicos do país. Sendo assim, os anos vividos na Academia , 

podem ser considerados decisivos no percurso de Sampaio Dória, como se pretendeu mostrar 

anteriormente. 

Além de Sampaio Dória, cabe registrar a importância da Academia na trajetória de 

outros integrantes da Liga Nacionalista76. Tais como: 

JULIO DE ANDRADE MAIA  18??-1884 
FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL  1882-1887 
LUIZ BARBOSA GAMA CERQUEIRA  1882-1886 
JOSÉ MANOEL DE AZEVEDO MARQUES  188?-1886 
FRANCISCO MORATO  1888-1892 
REYNALDO PORCHAT  1888-1892 
OSCAR THOMPSON  189?-1898 
MARIO PINTO SERVA  1897-1901  
PLÍNIO BARRETO - ? (1902?) 
ANTONIO DE SAMPAIO DÓRIA  1904-1908 
SPENCER VAMPRÉ 1904-1909 
WALDEMAR FERREIRA  1904-1908 
MANOEL ELPÍDIO PEREIRA DE QUEIROZ - ?(1909?) 
JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES  1???-1905 
MARIO CARDIM  190?-1908 
RENATO DE ANDRADE MAIA  190?-1909 
ROBERTO MOREIRA  190?-1911 
HENRIQUE BAYMA - ? (!911?) 
CLÓVIS RIBEIRO - - 1911-1915 
JULIO MESQUITA FILHO 1912-1916 
THOMAZ LESSA 191?-1916 
ABELARDO VERGUEIRO CESAR  191?-1917 
ANTONIO PEREIRA DE LIMA  191?-1917 
CHRISTIANO ALTENFELDER SILVA - ? (1919?) 
PRUDENTE DE MORAES NETTO  1914-1919 
AMERICO BRASILIENSE DE MOURA  1916-1920   

Na listagem acima apresentada, é possível verificar aqueles que foram colegas de 

curso na Faculdade de Direito e que portanto, partilharam um mesmo ambiente cultural, 

porque ali estiveram no mesmo período, ainda que não necessariamente na mesma turma. 

Agrupando-os por este critério, identificaram-se os seguintes grupos.  

                                                           

 

76 Lembra-se que serão destacados somente os homens que estão sendo considerados como os membros do 
grupo dirigente da associação, listados anteriormente, totalizaram cerca de quarenta e cinco homens. Destes vinte 
e seis formaram-se na Faculdade de Direito de São Paulo, portanto, mais de 50%, conforme relação abaixo, 
descrita por ordem cronológica de ingresso nesta instituição, apesar de não se dispor destas informações em 
alguns casos 

 

indicados com um ponto de interrogação, foram relacionados em um suposto período, 
considerando a idade média de ingresso no curso, em torno de 20 anos. Nos casos em que se dispunha da data de 
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Em um primeiro grupo, os mais velhos dos integrantes da Liga Nacionalista, estão 

Júlio Maia 

 
tendo ingressado no curso com, mais ou menos, 23 anos de idade, foi colega de 

Frederico Vergueiro Steidel, Luiz Barbosa Gama Cerqueira e José Manoel de Azevedo 

Marques, todos com 17 anos de idade aproximadamente.  

Em outro grupo de colegas, um pouco mais novos que os anteriores, encontram-se 

Francisco Morato e Reynaldo Porchat. Ambos iniciaram o curso com a idade de 20 anos. 

Logo em seguida ingressaram na Faculdade de Direito, Oscar Thompson 

 

com 22 anos de 

idade, Mário Pinto Serva 

 

com 16 anos e Plínio Barreto, embora nem todos no mesmo ano, 

provavelmente estiveram próximos.  

Passados mais alguns anos ingressaram vários daqueles que seriam integrantes da Liga 

Nacionalista 

 

Sampaio Dória

 

com 21 anos, Waldemar Ferreira 

 

com 19 anos, Renato de 

Andrade Maia e José Carlos de Macedo Soares 

 

com 18 anos, Spencer Vampré, Manoel 

Elpídeo Pereira de Queiroz e Mario Cardim 

 

com 16 anos. Entende-se que estes, também, 

estiveram próximos e compartilharam de um mesmo ambiente cultural, ainda que não tenham 

ingressados todos exatamente no mesmo ano. Além destes, ingressaram Henrique Bayma 

com 16anos e Roberto Moreira 

 

com 20 anos e formaram-se juntos, em 1911, na Faculdade 

de Direito.  

Colegas bem próximos na mesma instituição, já que ingressaram entre 1911 e 1913, 

foram Clóvis Ribeiro 

 

com 24 anos, Júlio de Mesquita Filho 

 

com 20 anos, Abelardo 

Vergueiro Cesar 

 

com 19 anos, Thomaz Lessa - com 17 anos e Antonio Pereira de Lima. 

Sendo que diplomaram-se juntos, como já informado, Júlio de Mesquita Filho e Thomaz 

Lessa e um ano depois, Abelardo Vergueiro Cesar e Antonio Pereira de Lima.  

Por fim, aqueles que seriam os integrantes mais jovens da Liga Nacionalista, Prudente 

de Moraes Netto 

 

com 19 anos e Christiano Altenfelder Silva 

 

com 15 anos , ambos 

formados pela Faculdade de Direito, em 1919, provavelmente foram colegas, na mesma 

instituição, de Américo Brasiliense de Moura, um aluno com 35 anos de idade, portanto já 

mais velho do que a maioria dos que ingressava neste curso.  

Igualmente colegas de faculdade foram Emílio Ribas e Arnaldo Vieira de Carvalho, 

formados, em 1987, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.  

Na Escola Politécnica de São Paulo formaram-se Ernesto de Souza Campos 

 

em 

1906, sendo que em 1919 cursou a Faculdade de Medicina de São Paulo, Armando de Salles 

Oliveira, Francisco Machado de Campos e Archimedes Pereira Guimarães  em 1917. Ao que 

                                                                                                                                                                                         

 

ingresso e de formatura no curso foram registradas duas datas. Nos casos em que não se dispunha desta 
informação completa também foram indicados com um ponto de interrogação 
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tudo indica, os outros dois citados também se formaram em períodos diferentes, já que não se 

dispõe de dados exatos sobre o ano em que ingressaram, nem tão pouco o ano de conclusão 

do curso.  

1.4.2 - Os Laços Familiares   

Embora a Liga Nacionalista não fosse uma sociedade secreta, apresentou uma 

semelhança com este tipo de entidade: a existência de laços familiares como característica 

distintiva da composição de seus membros77. Isso quer dizer que, especialmente no caso do 

grupo dirigente da Liga Nacionalista, seus integrantes estavam, necessariamente, ligados por 

estreitos laços, fossem estes laços de natureza política, profissional, artística, de lazer ou 

círculos de amizade.  

Identificam-se entre o total de homens que passaram pela Liga, não somente os 

integrantes daquele grupo, a participação de dois ou mais membros de uma mesma família, 

tanto aqueles que faziam parte de uma mesma geração, quanto aqueles que, apesar de 

membros da mesma família, representavam duas ou até três gerações diferentes.  

Na primeira situação, encontrava-se por exemplo o caso de três irmãos 

 

Abrahão 

Ribeiro, David Ribeiro 

 

ambos nascidos em Santos e Clóvis Ribeiro, o mais novo, nascido 

na capital paulista. Outro caso foi dos, também, provavelmente irmãos, Antonio Cintra do 

Prado e Felício Cintra do Prado, ambos nascidos em Amparo, S. P., com dois anos de 

diferença. Exemplo da segunda situação 

 

ou seja, integrantes de uma mesma família, porém 

representantes de duas ou três gerações diferentes, é o caso da família Whitaker. Pai, filho e 

neto  Firmino Whitaker, o filho José Maria Whitaker e o neto José Maria Whitaker Filho; ou, 

ainda, Antonio Francisco de Paula Souza e o filho Geraldo Horácio de Paula Souza, além de 

Ruy de Paula Souza certamente da mesma família, além do que todos nascidos em Itu. E, 

igualmente, o caso de José A Cerqueira César e José A Cerqueira Cesar Netto; Arnaldo Vieira 

de Carvalho e Arnaldo Vieira de Carvalho Filho; Coronel Bento Pires de Campos e o filho 

Ovídio Pires de Campos; Júlio Maia, talvez pai ou um parente mais velho de dois irmãos, 

Renato de Andrade Maia e Silvio de Andrade Maia e, ainda, Júlio Cesar Ferreira Mesquita e 

Júlio Mesquita Filho; Francisco Alves dos Santos e Francisco Alves dos Santos Filho.  

                                                           

 

77 Essa característica foi considerada por Miceli (2001, pp. 345-355) como uma marca da elite brasileira, no 
período aqui estudado, que formava clãs ou, mais precisamente, segundo este autor, panelas . 
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Há mais um caso que, sem dúvida, tinham algum laço de parentesco, todavia não 

confirmado 

 
Gofredo Silva Telles, Marcelo da Silva Telles e Maurício Silva Telles; 

Francisco Fonseca Telles e Raphael Sampaio Telles.  

Além desses, destacam-se alguns laços familiares somente identificados por meio do 

cruzamento das biografias, como é o caso de Abelardo Vergueiro Cesar, integrante da Liga, 

filho de Abelardo Cerqueira Cesar, com certeza parentes de José A Cerqueira Cesar e o neto, 

ambos igualmente membros da Liga.  

1.4.3 - Os Laços de Tradição  

Os laços de tradição seriam aqueles que marcaram alguns integrantes da Liga porque o 

sobrenome era publicamente reconhecido, mesmo entre os seus contemporâneos menos 

ilustres . São eles; Prudente de Moraes Netto; João Alberto Sales Junior, sobrinho de Campos 

Sales; Nestor Rangel Pestana, filho de Rangel Pestana. Thomaz Lessa que certamente era da 

família de Pedro Lessa, talvez sobrinho ou primo.  

1.4.4 - Os Laços de Amizade  

Registram-se, ainda, os laços de amizade, cuja identificação torna-se quase impossível, 

a não ser pelo uso mais refinado do mesmo recurso 

 

cruzamento de biografias e trajetórias, 

assim como por meio de informações fortuitas, em geral, desconexas, fornecidas por obras de 

memórias pessoais, como as de Americano (1957), Pati (1950) e Sylviano Pinto (1950). 

Um desses casos, já citado, é o da amizade entre Sampaio Dória e Waldemar Ferreira, 

mais do que colegas de classe,de acordo com o testemunho de Sylviano Pinto, da mesma de 

turma de ambos na Faculdade de Direito. Além disto, estes laços entre Sampaio Dória e 

Waldemar Ferreira, talvez iniciados na Academia, foram confirmados por meio de outras 

tantas situações.  

Merece destaque, o fato de ambos 

 

Sampaio Dória e Waldemar, estarem entre os 

poucos que mais declaradamente ingressaram no grupo dirigente da Liga com certa 

autonomia, posto não terem sido identificados entre eles e outros integrantes da associação, 

laços de tradição ou de parentescos. O que, por um lado, implica maior grau de dificuldade 

para decifrar as credencias responsáveis pela inclusão deles em redes bastante reservadas, tais 

como, as politicamente secretas , as acadêmicas, as profissionais e as editoriais. 
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De outro lado, isso sugere que foram seus méritos intelectuais e profissionais que 

garantiram tais inclusões. Todavia, como já dito em relação a Sampaio Dória, mas valendo 

igualmente para Waldemar Ferreira, até o momento da fundação da Liga, 1916, ambos 

amigos inseparáveis não possuíam tais credenciais 

 
intelectuais e profissionais em evidencia, 

já que estavam no início da carreira profissional e intelectual. Nesse caso, supõe-se que o 

recrutamento deles e, particularmente, de Sampaio Dória, se deu por critérios endógenos ao 

grupo que fundou a Liga Nacionalista, ou seja, regras definidas internamente ao grupo que 

liderava do movimento. Não estava em questão, naquele momento, o reconhecimento público 

daqueles que estavam se apresentando como a elite cultural que, renunciando à reclusão de 

seus estudos e de seu trabalho, vinha à cena prestar um serviço à sociedade. Ainda na 

categoria dos laços de amizade é interessante mencionar os casos citados por Americano 

(1957), cuja peculiaridade está no fato de serem flagrados em uma mesma ocasião vários 

homens que estariam juntos, anos depois, na Liga Nacionalista. 

Americano (1957, p. 335) relata uma recepção oferecida, em 1913por D. 

Constancinha Vieira de Carvalho ,provavelmente esposa do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, 

residente à Rua Ipiranga, na qual estavam As Mesquitas (...) Julinho e Francisco Mesquita, 

(...) Henrique Baima. (sic) Mencionou, também, a presença das famílias Paula Souza, Souza 

Queiroz e Whitacker.  

O mesmo autor, lembra de um dos bailes ocorridos entre 1908-1915 , além de 

descrever todos os detalhes da cerimônia e citou os pares de dança. Entre eles Gofredo Silva 

Teles (sic) com Carolina Penteado; Roberto Moreira com Berta Sales; Eurico Sodré com 

Belinha Rodrigues. (Americano, 1957, p. 298) 

Americano, também, informa que estes bailes resultaram muitos casamentos, 

combinados nos intervalos de dez minutos, em regra, entre as músicas.  

1.4.5 - Os Laços Matrimoniais   

Mediante o mesmo procedimento, acima citado, o cruzamento de biografias, 

confirmaram-se outros laços de parentesco não imediatamente identificados pelo sobrenome. 

Entre eles, o caso de Christiano Altenfelder Silva, integrante do Conselho Deliberativo da 

Liga Nacionalista, casado com Maria Antonieta Sampaio Vidal, parente próxima 

 

filha ou 

sobrinha de Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, também, integrante da entidade. 

Manoel Elpídeo Pereira de Queiroz, membro da Liga, era casado com Maria Moraes 

Barros, portanto, parente de Prudente de Moraes que, por sua vez, era avô de Prudente de 
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Moraes Netto, igualmente membro da Liga. Um caso mais conhecido é o de Armando de 

Sales Oliveira que era genro de Julio Mesquita, ambos da direção do OESP. Júlio Mesquita 

casou-se com a filha do sócio de seu pai, Cerqueira César. Portanto, esses eram parentes 

próximos de J A de Cerqueira Cesar e J A de Cerqueira César Netto. Sobre esta família há, 

ainda, indicações, devido aos laços cruzados, que J A de Cerqueira Cesar Netto era sobrinho 

de Júlio Mesquita. (Americano, 1957, p. 295) Todos eles passaram pela Liga Nacionalista. 

Um último caso é de Roberto Moreira, casado com a filha do Dr. Alberto Sales (sic), 

segundo Americano (1957, p. 148). Assim, Roberto Moreira tinha laços de parentesco com 

João Alberto Salles Junior, igualmente membro do Conselho Deliberativo da Liga.   

1.4.6 - Os Laços de Vizinhança  

Uma situação ainda mais difícil de ser identificada diz respeito aos laços de 

vizinhança, cuja significação, especialmente no período estudado, não deve ser desprezada, 

posto que denuncia proximidades mais do que ocasionais. De acordo com Americano (1957), 

a moradia em um determinado bairro da capital paulista representava a participação dos 

circunvizinhos em outras redes, as referentes à classe social. A disposição geográfica dos 

bairros na cidade de São Paulo, particularmente, nas primeiras décadas do século XX, era 

bastante definida quanto às suas destinações, ou seja, havia bairros destinados à localização 

das indústrias e, portanto, à moradia dos operários, bairros destinados ao oferecimento de 

serviços 

 

comércio, escritórios, hotéis, localizados na região central da cidade de São Paulo. 

Assim como os bairros destinados à moradia da elite política e cultural, no qual estavam 

localizados algumas instituições escolares 

 

escolas secundárias e os cursos superiores; e 

ainda os teatros, salões de bailes78. 

Um desses bairros de moradia da elite política e cultural de São Paulo foi o 

denominado Campos Elísios, nos idos de 1908, acerca do qual Americano comenta:  

Não sei bem os limites do bairro. Marquemos desde a Alameda Cleveland até a 
Avenida São João e desde a Rua Duque de Caxias até a Eduardo Prado. 
Eu tinha razão de sentir que essa região era o Centro do Universo. Nele estava o 
Palácio dos Campos Elísios. (Americano, 1957, pp. 148-149)  

                                                           

 

78 Não por acaso, a obra Quem é quem no Brasil cita o endereço de moradia e, geralmente, o endereço do 
escritório 

 

de advocacia, dos homens biografados nela. Todavia, estes dados não podem ser explorados neste 
trabalho, uma vez que foram registrados em publicações das décadas de 1940 e 1950, e os respectivos endereços 
poderiam ter sofrido alterações, já que distantes do período estudado.  
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O autor menciona, ainda, alguns de seus moradores, entre eles, uma condessa, um 

barão, um coronel, um compositor e dono da casa de pianos, um diretor de banco, professores 

da Academia e da Escola Politécnica, além dele próprio, também morador deste bairro que, 

por sua vez, era vizinho de dois integrantes do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista  

 
Roberto Moreira, como acima informado, casado com a filha de Alberto Salles, também 

residente no mesmo bairro, vizinho de Abrahão Ribeiro. 

Situava-se, também, em Campos Elísios, o colégio Silvio de Almeida (Americano, 

1957, p. 149), no qual Sampaio Dória fez os estudos secundários. 

As descrições acima, demonstram que a decisão da fundação da Liga Nacionalista, 

bem como sua organização resultou de um grupo cuja proximidade e laços de confiança eram 

bastante estreitos, embora pouco identificados por aqueles que estavam fora dela, exceto 

quanto aos laços familiares, denunciados pelos sobrenomes. Tal constatação auxilia a 

sustentar o fato de que a Liga manteve uma organização semelhante à de sociedades secretas 

em relação, também, à composição restrita de seu grupo dirigente. Assim, apesar de não ser 

uma entidade secreta a Liga poderia ser caracterizada como uma associação deste tipo, ou 

quando muito de tipo mista  mantendo instâncias de poder e de decisão ocultas e instâncias 

públicas de divulgação de suas intenções, decisões e ações. 

Além disso, a descrição dos estreitos laços de variadas naturezas, existentes entre os 

integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista, indica que sua fundação deve ser 

considerada como uma das estratégias deste grupo ao longo de uma trajetória de vida comum, 

embora outros tenham sido agregados no percurso. Trajetória esta considerada de média 

duração, uma vez que atravessou, no mínimo cinco décadas 

 

levando em conta o período que 

compreende desde a última década do século XIX até as quatro primeiras décadas do século 

XX79.   

                                                           

 

79 Sampaio Dória ingressou no grupo em meados da primeira década do século XX, acompanhando-o nas 
décadas seguintes, a partir de seu engajamento em outras redes compartilhadas, consideradas como pertencentes 
a, quase que, um mesmo fio 

 

Faculdade de Direito, Sociedade dos Patriotas, Escola Normal da Praça, Revista 
do Brasil, a própria Liga Nacionalista, o OESP, a Diretoria da Instrução Pública de São Paulo, o governo 
Armando de Salles Oliveira (1933-1936) e, ainda, o grupo responsável pela criação da Universidade de São 
Paulo. Paralelamente, nas décadas de 1920 e 1930 Sampaio Dória foi um dos principais responsáveis pela 
criação de outras redes, respectivamente a Sociedade de Educação e o Lyceu Rio Branco. Isto porque nestas 
instituições construiu laços de amizade, profissionais, intelectuais e políticos com homens e mulheres advindos 
de trajetórias diferentes, exceto uns poucos casos, nos quais se identificam laços construídos anteriormente e que 
serão mencionados nos capítulos em que se tratará da participação de Sampaio Dória nestas instituições.   
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1.4.7 - Os Laços Profissionais   

Os laços profissionais construídos entre os integrantes do grupo dirigente da Liga 

Nacionalista podem ser evidenciados em diferentes lugares80. Alguns integrantes deste grupo 

desenvolviam sua atividade profissional em mais de um local, concomitantemente à atuação 

na Liga  entre 1917 e 1924, conforme  lista abaixo:  

FACULDADE DE DIREITO 
REYNALDO PORCHAT  1897 (professor) 
FREDERICO STEIDEL  1902 (professor) 
JULIO DE ANDRADE MAIA  1903 (secretário) 
LUIZ BARBOSA GAMA CERQUEIRA  1908 (professor) 
JOSÉ MANOEL DE AZEVEDO MARQUES  1913 (professor) 
SPENCER VAMPRÉ  1917 (professor) 
FRANCISCO MORATO  1917 (professor e diretor) 
WALDEMAR FERREIRA  1920 (professor)  

ESCOLA ALVARES PENTEADO 
AMÉRICO BRASILIENSE DE MOURA (professor) 
JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES (professor) 
SAMPAIO DÓRIA (professor)  

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO 
ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 
EMÍLIO RIBAS 
FRANCISCO MACHADO DE CAMPOS 
FRANCISCO MORATO 
FREDERICO V STEIDEL   

Há, também, outros locais nos quais encontravam-se alguns dos integrantes do grupo 

dirigente da Liga que, de certo modo, podem ser considerados como de atuação profissional. 

Mediante o mesmo procedimento, ou seja, cruzamento das biografias, observou-se a 

participação conjunta de alguns dos homens da Liga nos seguintes periódicos: OESP, Correio 

Paulistano, Revista do Brasil.  

No que diz respeito à Revista do Brasil, leva-se em conta a sua primeira fase de 

circulação mensal, tendo cento e treze números publicados de janeiro de 1916 a março de 

1925. Em 1916, Monteiro Lobato foi convidado por Júlio de Mesquita 

 

diretor do OESP 

 

para dirigir a Revista do Brasil, cujo controle acionário adquire do grupo Mesquita dois anos 

                                                           

 

80 Neste sentido, parece que Miceli (2001) sugere que as atividades profissionais dos intelectuais, na Primeira 
República, esteve à reboque das oportunidades oferecidas pela classe dominante (p. 79) Aceitando-se este fato, 
talvez, se possa pensar que os intelectuais fundaram, eles próprios, locais de atuação profissional, nos quais eles 
passaram a ser necessários, também com o objetivo de alargar os horizontes de sua atuação, tais como as 
revistas, jornais, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto dos Advogados de São Paulo,o IDORT, a 
Associação Comercial, etc, todas entidades criadas nas primeiras décadas do século XX.  



  
80

mais tarde 81. Em razão das dimensões alcançadas por esse empreendimento editorial, Lobato 

decidiu montar uma gráfica própria  Monteiro & Cia82.  

Principal publicação de caráter cultural da República Velha, a revista acolheu em suas 
páginas os nomes mais representativos da época, tendo desfrutado de enorme prestígio 
e ostentado uma longevidade rara para os padrões então vigentes. 
Convém esclarecer que a Revista do Brasil ressurgiu em várias oportunidades. A 
falência de Monteiro Lobato em 1925 marcou o encerramento de sua primeira etapa 
(...)83 

(...) porta-voz estético e principal instância de difusão e consagração da geração de 
1870 (...A) Revista do Brasil se propunha a suscitar uma tomada de consciência por 
parte da nova geração de intelectuais e políticos da oligarquia. Pouco tempo após seu 
lançamento, tornara-se mesmo o mais lido, o mais importante veículo cultural do país 
[...] possuía intensa penetração nos meios intelectuais, e aparecer em suas páginas 
constituiu, por muitos anos, o sonho de todo estreante, de todo candidato à glória no 
país das letras 84.   

Sampaio Dória poderia ser inserido na categoria de estreante em um duplo sentido. De 

um lado, porque havia publicado, até a criação da Revista do Brasil, somente uma obra, já 

citada 

 

Princípio de Pedagogia, em 1914, e uma conferência no OESP 

 

Exortação aos 

alunos da Escola de Comércio Álvares Penteado (31/10/1915). De outro lado, porque 

Sampaio Dória era, até então, um jurista que mantinha escritório particular 

 

com seu irmão 

Júlio, como informado anteriormente 

 

e professor recém-chegado à Escola Normal da Praça, 

logo, um nome pouco conhecido nos meios intelectuais e jornalísticos85.  

Há indicações de que Sampaio Dória colaborava, nessa época, no jornal O Imparcial, 

de propriedade da família Macedo Soares, sediado no Rio de Janeiro. Todavia em São Paulo 

este periódico não circulava. Quando muito, verificou-se em algumas páginas d OESP a 

transcrição de textos publicados n O Imparcial os quais, em regra, tratavam da área 

econômica do país. 

Mesmo na condição de estreante, Sampaio Dória ingressou na Revista do Brasil em 

um grupo bastante diversificado e, certamente, escolhido a dedo .  

Seria difícil dar conta da composição intelectual e ideológica dos autores divulgados 
pela Revista do Brasil sem deixar de salientar seu caráter de veículo de informação 

                                                           

 

81 Cf. Miceli, 2001, p.100 
82 Esta editora publicou vários títulos de Sampaio Dória. 
83 De Luca, 1999, pp. 30-31  

84 Miceli, 2001, p. 90. 
85 Considerando o levantamento realizado por Mercado (1996) que estudou as publicações no OESP até 1920 e 
Larizzatti (1999) de 1920 até 1930, as aparições mais freqüentes de Sampaio Dória no OESP ocorrem somente a 
partir de 1920, por ocasião da reforma de 20. Mesmo assim ele é incluído por Larizzatti e Limongi (1998) no 
chamado grupo do OESP . Acredita-se que Sampaio Dória era sim integrante deste grupo , porém não 
exatamente pelo critério adotado pelos autores, ou seja, publicação no jornal, e sim pelo fato de participar, com 
os principais diretores e colaboradores mais tradicionais do jornal de um outro grupo, isto é, aqueles de atuação 
secreta, como a Sociedade dos Patriotas, assim como a própria Liga Nacionalista.  
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destinado à circulação comercial e, por isso mesmo, tendo que atender às exigências 
heterogêneas do público que pretendia atingir. Além das grandes figuras da geração de 
1870 (Machado de Assis, José de Alencar), de inúmeros escritores pertencentes à 
Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Basílio 
de Magalhães, Capistrano de Abreu, Hélio Lobo), dos anatolianos de maior êxito 
mundano e artístico (Olegário Mariano, Afrânio Peixoto, Paulo Setúbal etc.), a Revista 
do Brasil também acolheu os pensadores autoritários que então estreavam (Oliveira 
Viana, José Maria Bello), os líderes intelectuais do renascimento católico (Alceu 
Amoroso Lima, Jackson de Figueiredo), os primeiros educadores profissionais 
(Sampaio Dória, Mário Pinto Serva) e outros valores jovens que logo em seguida 
iriam se filiar às correntes da vanguarda modernista (Sérgio Buarque de Holanda, 
Gilberto Freyre, Plínio Salgado, Mário de Andrade)86.   

Embora esteja patente que alguns dos colaboradores da revista eram, também, 

integrantes do grupo dirigente da Liga, a heterogeneidade verificada na composição 

intelectual e ideológica dos autores divulgados pela Revista do Brasil indica, de um lado que 

o periódico não era exatamente um braço cultural da Liga , apesar de que a Liga estava ali 

representada. E, de outro lado, indica que se manteve na Liga, como entidade pública, a 

mesma composição heterogênea, já comentada, verificada na revista, bem como na 

composição do grupo do OESP . Aceitando-se essa hipótese, é possível supor, ainda, que a 

composição heterogênea dos integrantes que publicam nos periódicos, bem como dos 

integrantes da Liga que eram apresentados no OESP, foi uma das estratégias adotadas por 

uma determinada elite intelectual e política de São Paulo. 

A insistência dos responsáveis por estas três instituições, cuja parcela de seus 

componentes é idêntica, em caracterizá-las como isentas de filiação política e ideológica pode 

explicar, ao menos em parte, o caráter heterogêneo de sua composição87.  

                                                           

 

86 Miceli, 2001, pp. 90-91. A respeito desta citação, é importante destacar dois aspectos. Primeiramente, da 
citação acima, é necessário registrar o fato de não haver acordo com Miceli no tocante à denominação de 
Sampaio Dória e Mario Pinto Serva como os primeiros educadores profissionais 

 

categorização, também, 
encontrada em outros autores.Contudo supõe-se que esta afirmação do autor, particularmente quanto à Sampaio 
Dória, possa ter sido motivada, entre outros fatores, pelos títulos de sua autoria publicados na Revista do Brasil. 
O primeiro, Finalidade educativa, publicado em 1916 e o segundo, Metodologia do ensino e literatura didática, 
publicado em 1917. Em outras palavras, como os dois títulos de Sampaio Dória versavam sobre temas 
pedagógicos, Miceli reiterou a denominação 

 

primeiros educadores profissionais 

 

atribuída pela 
historiografia à Sampaio Dória, bem como a outros nomes igualmente incluídos nesta categorização, atualmente 
questionada.Em segundo lugar, nota-se que a forma como Miceli apresenta a Revista do Brasil, assim como seus 
colaboradores contraria uma afirmação comum, acerca da estreita relação entre os fundadores e colaboradores 
deste periódico e os membros da Liga Nacionalista. De modo geral, os estudos que mencionam uma das duas, ou 
ainda ambas entidades, afirmam que a Revista do Brasil foi um braço cultural da Liga Nacionalista . No 
entanto, a revista projetada no início de 1915 e criada um ano antes da Liga, ou seja, 25 de janeiro de 1916. (De 
Luca, 1999, p. 45)  

87 Contudo, a heterogeneidade do grupo que colaborou na revista é imputada, por Miceli (2001), ao caráter de 
veículo de informação destinado à circulação comercial . Por outro lado, De Luca fornece um dado que parece 
indicar ou até mesmo refinar o caráter comercial que adquiriu a revista, quando afirma,(...) do ponto de vista 
estritamente comercial, o lançamento de uma publicação de cultura em um país que possuía altos índices de 
analfabetismo, não deveria ser o melhor investimento para uma empresa como O Estado de S. Paulo,que 
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O fato é que alguns homens, entre os quais Sampaio Dória, Julio de Mesquita, Júlio de 

Mesquita Filho, Mário Pinto Serva, Amadeu Amaral, Plínio Barreto etc, participavam 

paralelamente tanto do grupo do OESP , quanto da Revista do Brasil, e ainda da Liga 

Nacionalista, além de integrarem outras tantas instituições, particularmente, as de caráter 

cultural.   

1.4.8 - Os Laços Quase Invisíveis   

Registra-se, ainda, a participação de alguns integrantes do grupo dirigente da Liga 

Nacionalista, abaixo listados, na Sociedade de Cultura Artística e na Associação Comercial de 

São Paulo. Os laços entre os membros destas duas entidades estão sendo considerados quase 

invisíveis , já que raramente são mencionadas nos estudos que tratam do período em 

questão. No entanto, em razão de não serem alvo privilegiado deste trabalho, cabe somente 

destacá-las como outros locais em que parcela do grupo dirigente da Liga foi, também, 

flagrado. Além do que, especialmente no caso da Associação Comercial de São Paulo, 

verificou-se a atuação conjunta desta entidade e a Liga em diversas ocasiões. 

SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA 

 

AMADEU AMARAL 
FREDERICO STEIDEL  
NESTOR RANGEL PESTANA (SEC) 
ROBERTO MOREIRA (DIRETOR E CONSELHEIRO)  

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

 

CLÓVIS RIBEIRO(Consultor Jurídico e secretário geral  1923-34) 
JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES  (Presidente  1923)  

Embora não seja o caso aqui de explorar a participação desses homens nas citadas 

entidades, é curioso o fato de ambas entidades anunciarem suas reuniões no OESP, em regra, 

na mesma página e até mesmo ao lado das notícias publicadas a respeito ou por encomenda da 

Liga Nacionalista, sob o título MOVIMENTO ASSOCIATIVO . Nesse sentido, são aqui apenas 

citadas para exemplificar o modo como estavam pulverizados os integrantes do grupo 

dirigente da Liga, em locais diferentes, a partir dos quais construíram outros laços de 

                                                                                                                                                                                         

 

enfrentava problemas de caixa. Possivelmente por isso o novo periódico, apesar de idealizado e gestado na 
redação do jornal, tenha sido criado sob a forma de uma sociedade anônima, composta por 66 acionistas, cada 
um detendo uma única cota. O controle da linha editorial da publicação ficaria a cargo de Júlio de Mesquita, 
porém os riscos financeiros que envolviam o empreendimento seriam divididos entre todos investidores. (De 
Luca, 1999, p. 44) De posse dos nomes dos sessenta e seis acionistas a mesma autora afirma, ainda, que parte 
considerável das cotas foi adquirida por colaboradores do OESP, inferindo disto a coesão do grupo formado em 
torno de Júlio de Mesquita . (De Luca, 1999, p.45) Para Miceli, heterogeneidade; para De Luca, coesão.   
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sociabilidade, espraiando os pontos menos visíveis desta rede de relações, na qual a Liga 

Nacionalista está sendo focalizada de modo privilegiado. Mesmo assim, merece destaque o 

fato de Sampaio Dória não constar na lista de sócios, particularmente, da Sociedade de 

Cultura Artística, cujo objetivo era a organização de eventos artísticos, como o próprio já diz, 

tais como saraus. No OESP, no dia 4 de fevereiro de 1916 (p. 4), uma sexta-feira, informa-se.  

ARTES E ARTISTAS 
SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA 

É hoje que se realiza, no Salão Germania, às 21 horas em ponto, o 42º sarau da 
Sociedade de Cultura Artística. 
Conforme noticiamos, este sarau constará de um concerto pelo Quarteto da Cultura 
Artística, composto dos srs. Z. Autuori e A. Cancelli (violinos), E. T. Gonzalves 
(violeta) e R. Simoncelli (violoncelo), com a colaboração do maestro Agostinho 
Cantu?, ao piano. 
Nesse sarau serão executados pela primeira em São Paulo, dois tempos 

 

o Presto e 
o Andante com variações , do quarteto op. 39, de nosso ilustre compositor Henrique 
Oswald e dedicado a Francisco Braga. (OESP, 4/2/1916, p. 4)   

Além disso, não foi verificada a participação de Sampaio Dória em outros eventos de 

caráter social , os quais eram, também, noticiados no OESP. Um desses eventos, foi 

noticiado no mesmo jornal em 28 de março de 1917 (p. 5), anunciado como um banquete 

oferecido em homenagem ao ilustre brasileiro 

 

Olavo Bilac88. No anúncio do banquete e 

seu objetivo 

 

demonstrar ao artista e ao preclaro concidadão o alto apreço que têm 

membros de todas as classes da sociedade de São Paulo 

 

publicou-se a lista de nomes que 

confirmaram presença no evento, tais como: Frederico Vergueiro Steidel, dr. Plínio Barreto, 

dr. Reynaldo Porchat, Amadeu Amaral, Júlio de Mesquita Filho, Roberto Moreira 

 

todos 

integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista 

 

e mais o dr. Caio Prado Junior, Oswald 

de Andrade, vários nomes da família Pujol, entre outros. 

Ao que parece, Sampaio Dória tinha uma vida social bastante reservada à família e 

seus negócios particulares, mantendo assim a característica de personalidade, registrada por 

Sylviano Pinto, a respeito do jovem Sampaio Dória, nos anos da academia.      

                                                                                                                                                                                         

  

88 Sobre Olavo Bilac será comentado adiante, restando por ora informar que era caracterizado como um poeta, 
fundador da Liga de Defesa Nacional, com sede no RJ e patrono da Liga Nacionalista, assim como é apresentado 
como um dos responsáveis pelo movimento nacionalista de meados da década de 1910. 
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CAPÍTULO II - SAMPAIO DÓRIA, O INTELECTUAL DA LIGA 

NACIONALISTA - DO LUGAR OCULTO PARA O BRASIL  

A fundação da Liga Nacionalista marcou não somente o início da vida pública de 

Sampaio Dória, como também determinou, em grande parte, o percurso que seguiria sua 

trajetória intelectual nos anos seguintes. O engajamento visceral de Sampaio Dória em, 

praticamente, quase todas as atividades organizadas pela entidade, implicou reconstituir, 

também, a trajetória da Liga, a fim de responder às seguintes questões:  

 

quais os projetos desenvolvidos pela Liga Nacionalista;  

 

como se deu a participação de Sampaio Dória em cada um destes projetos;  

 

com quem desenvolveu laços de sociabilidade mais estreitos.  

Para tanto, retomou-se, inicialmente, a relação entre o projeto de estatutos da 

Sociedade dos Patriotas e os Estatutos da Liga Nacionalista, procurando descrever o que foi 

dado a conhecer a respeito da entidade, assim como descrever seus objetivos, estratégias e 

ações.  

2.1 

 

OS OBJETIVOS DA LIGA NACIONALISTA  

Na data da fundação da Liga Nacionalista, realizada no dia 15 de dezembro de 1916, 

conforme publicação do OESP (16/12/1916, p.5), o presidente Frederico Vergueiro Steidel 

informou que foram aprovadas as bases e as linhas gerais da organização de uma Liga 

Nacionalista com os seguintes fins:  

1º) empreender campanha pela liberdade contra atentados civis ou militares à 
soberania nacional; 
2º) desenvolver o sentimento da unidade nacional; 
3º) obter a efetividade do voto, mediante o registro civil da maioridade cívica, o 
sistema do sigilo eleitoral, o imposto à abstenção, o feriado nos dias de eleições e as 
mais eficazes penalidades à fraude; 
4º) promover a organização e desenvolvimento da defesa nacional pelo escotismo, 
linhas de tiro e preparo militar.   

Comparando-se com a documentação da Sociedade dos Patriotas verifica-se que os 

fins da Liga Nacionalista, acima registrados, são os mesmos dessa sociedade secreta, de 
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acordo com o Parecer que dá conta de sua organização, como citado anteriormente, datado 

de 13 de dezembro de 1916:  

1ª - Os fins da Sociedade serão os seguintes: 
f) desenvolver o sentimento da unidade nacional; 
g) empreender campanhas pela liberdade, contra atentados civis e militares à 

soberania da Nação; 
h) efetivar o voto mediante o registro civil da maioridade cívica, o sistema do 

sigilo eleitoral, a o obrigatoriedade de comparecimento às urnas, o feriado nos 
dias de eleição e as mais eficazes penalidades à fraude; 

i) difundir a educação geral, profissional e cívica pelas camadas populares em 
todos os recantos do país; 

j) organizar e desenvolver a defesa nacional pelo escotismo, linhas de tiro e 
preparo militar   

A primeira versão dos Estatutos da Liga, publicada em 30 de maio de 1917, foi 

justamente o documento elaborado por Sampaio Dória, entre outros integrantes da entidade, 

conforme informou Frederico V. Steidel na segunda sessão da Assembléia Geral da Liga 

Nacionalista, realizada em 24 de março de 1917, no salão nobre da Sociedade Paulista de 

Agricultura. (OESP, 28/3/1917, p.5) Tendo em vista que Sampaio Dória integrava a comissão 

que elaborou os Estatutos da Sociedade dos Patriotas, evidencia-se, mais uma vez, o lugar de 

destaque e confiança ocupado por ele, também, na Liga Nacionalista. 

No entanto, foi localizada segunda versão dos Estatutos da Liga Nacionalista, datada 

de 191889. É interessante notar que há muitas diferenças entre a primeira versão 

 

de 1917, 

elaborada com a participação de Sampaio Dória e a segunda versão dos estatutos, a de 1918. 

A começar pelo nome da entidade. A primeira versão 

 

de 1917, intitula-se Liga 

Nacionalista de São Paulo . Na segunda versão 

 

a de 1918, publicada pela Casa Duprat, 

nomeia-se a entidade como Liga Nacionalista do Brasil e, ainda, na publicação do OESP, 

no mesmo ano, menciona-se somente Liga Nacionalista . 

Além disto, o conteúdo e os títulos estão diferentes, comparando-se ambas versões. Na 

primeira, de 1917 a elaborada com a participação de Sampaio Dória, como já informado, 

apresenta-se o texto dos estatutos com cinco títulos, desenvolvidos de modo mais sucintos. 

São eles: 

Da Liga Nacionalista 
Do Conselho Deliberativo 
Da Diretoria 
Dos sócios 

                                                           

 

89 A respeito da primeira versão, não consta informação sobre a data, nem tão pouco como se deu a publicação. 
E, quanto à segunda versão, informa-se que foi publicada pela Casa Duprat (Boto, 1990, Anexo 4). Sobre esta 
versão, localizou-se, também, sua publicação no OESP (10/3/1918, p 3) 
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Disposições gerais  

Na segunda versão publicada, os Estatutos estão divididos em seis capítulos,  

Capítulo Primeiro  Da sua natureza 
Capítulo Segundo  Dos seus meios de ação 
Capítulo Terceiro  Da sua estrutura e direção 
Capítulo Quinto  Dos sócios 
Capítulo Sexto  Das disposições gerais 
Capítulo Sétimo  Das disposições transitórias  

O conteúdo dos capítulos, na segunda versão, foi apresentado com maior detalhamento 

e a partir de uma redação diferente da primeira versão, sendo que, em alguns itens, parte do 

conteúdo apresentado na primeira versão foi suprimido.  

Quanto ao conteúdo, por exemplo, do Art. 1º, comparando-se as duas versões, tem-se 

o seguinte: 

Primeira versão 

 

publicada em 1917: Art. 1º - A Liga Nacionalista de São Paulo , com 

sede na cidade de S. Paulo, estranha a credos políticos, religiosos ou filosóficos, destina-se, dentro das 

leis vigentes do país, a congregar e estimular os sentimentos patrióticos de todos os Brasileiros (...)    

Segunda versão 

 

publicada em 1918: Art. 1º - A Liga Nacionalista, com sede em 

São Paulo, estranha a lutas partidárias, destina-se (...)

 

Outro aspecto observado: na primeira versão, delegava-se maiores poderes ao 

Conselho Deliberativo e possibilidade de qualquer sócio ser eleito para este conselho, desde 

que estivesse em dia com os pagamentos. Na segunda versão o presidente adquire poderes 

quase que plenos e determina-se que os sócios devem ser os eleitores do Conselho 

Deliberativo. Há, ainda, mais uma diferença a ser destacada: em relação à composição da 

diretoria e do Conselho Deliberativo, conforme já foi apresentado anteriormente. Na primeira 

versão são cinqüenta e quatro os membros do Conselho Deliberativo, ao passo que na segunda 

versão determinou-se que o Conselho seria composto por sessenta membros com um mandato 

por 10 anos. E, por fim, quanto às comissões executivas da associação, são citadas, com os 

nomes dos respectivos componentes somente na segunda versão. 

Os aspectos acima apresentados podem indicar, também, que no decorrer de um ano 

de existência da Liga Nacionalista houve certa complexificação de sua organização. Ao 

mesmo tempo, houve um fechamento dos canais de participação, embora o número dos 

componentes da Diretoria e do Conselho Deliberativo tenha se alargado. 

Esse processo de organização da associação é ainda verificado, especialmente, nos 

primeiros anos de sua história, de 1916 até por volta de 1919. Observa-se nas atas das sessões 
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da Liga Nacionalista a apresentação de análises por parte do presidente da entidade, Frederico 

Vergueiro Steidel, e um maior número de propostas em relação às principais frentes de 

atuação da Liga, isto é, alfabetização, educação política e cívica. Após o que, se evidencia um 

empenho de sua direção em atuar mais ofensivamente no sentido de marcar posições e 

interferir com maior freqüência junto aos órgãos dos governos estadual e federal, cobrando 

debates e aprovação de leis sobre os temas que interessavam à entidade, tais como a instrução 

pública, o voto, as eleições, o serviço militar e o jogo. 

Entende-se, entretanto, que essas diferentes frentes de atuação da Liga não 

significavam um leque de intenções e ações desenvolvidos ao bel prazer dos interesses 

políticos dos componentes da entidade. Ao contrário, percebe-se a existência de um projeto 

articulado em torno de alguns eixos de atuação, cuja pretensão excedia a intenção de apenas 

interferir nas decisões políticas dos governos90. O projeto da Liga Nacionalista visava 

construir uma nação e para atingir este objetivo era necessário, como se percebe, formar um 

novo homem. O que certamente não seria alcançado pela atividade partidária, ainda que dela 

dependesse parte da realização desse projeto. 

A análise da documentação disponível sobre a trajetória da Liga Nacionalista e dos 

componentes da direção da entidade deixa entrever, então, que se pretendia muito mais do que 

alcançar os altos escalões de governo da sociedade brasileira, embora alcançá-los fosse uma 

de suas estratégias. Pretendia-se governar mentes e corações . Estratégia de muito maior 

alcance. Projeto de média e longa duração.  

Evidencia-se, ainda, que os membros da Liga Nacionalista manifestavam a clareza de 

que essa não era uma tarefa de alcance imediato. Tanto é que as primeiras e principais 

estratégias se deram no campo da educação política e cívica, procurando atingir todos os 

grupos sociais. No entanto, para cada grupo da sociedade, acionava-se uma estratégia 

específica. Alfabetização para os operários; conferências para professores e profissionais 

liberais; artigos no jornal para os leitores do OESP 

 

a elite cultural e política do país; cursos 

de formação para os já alfabetizados; produção e publicação de livros e livretos para 

distribuição gratuita aos leitores em geral; cartas, moções e ofícios para congressistas 

estaduais e federais, governadores e presidentes.  

A respeito desse projeto de média e longa duração, vale retomar o que foi registrado 

nos documentos da Sociedade dos Patriotas, uma vez que as intenções de seus integrantes 

 

                                                           

 

90 A pretensão de interferir, especificamente, na condução do governo foi tentada, ao que tudo indica, por meio 
da formação de um partido político, tal como se observou por três vezes na trajetória de parcela dos integrantes 
da direção da Liga Nacionalista. 
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que, por sua vez, estão sendo considerados igualmente integrantes da direção da Liga 

Nacionalista 

 
no sentido de formação cultural do povo como condição para a construção de 

uma pátria, foram definidas de modo mais explícito do que os objetivos da Liga apresentados 

em seus estatutos. Na Justificação do projeto de Estatutos da Sociedade dos Patriotas 91, 

consta o seguinte: 

As linhas gerais do plano 
Para que os brasileiros de caráter e patriotismo possam desenvolver uma ação social 
eficaz para reerguer o seu país do abatimento moral em que ele se encontra e iniciar 
uma obra útil de reconstrução nacional, delineou a comissão o seguinte plano: 
construir três agremiações representando três peças solidárias, três órgãos, cada um 
com funções especiais, formando um só organismo: a Sociedade dos Patriotas, a Liga 
Nacionalista e o Partido Nacionalista.    

Embora três peças ou três órgãos que deveriam formar um só organismo, a 

Sociedade dos Patriotas, como sociedade secreta, não estaria acessível a qualquer um, ao 

contrário da Liga Nacionalista que, de acordo com a mesma Justificação , é caracterizada 

como  

uma sociedade civil, acessível a todos. Será um centro de estudos dos problemas 
nacionais, onde serão discutidas todas as questões que interessam à nacionalidade 
brasileira; será um instrumento de propaganda, de agitação intelectual onde se 
elaborará o pensamento, a orientação da campanha; será ainda um aparelho de ação, 
pois manterá escolas primárias e profissionais e cursos públicos destinados a difundir 
a cultura, o civismo, a compreensão dos deveres, a consciência da nacionalidade e a 
promover a educação política do povo92.   

2.2 - A PARTICIPAÇÃO DE SAMPAIO DÓRIA NO PROJETO DE 

RECONSTRUÇÃO NACIONAL  A PÁTRIA  

Os anos de 1915 e 1916, ao que parece, foram dedicados, por parte daqueles homens 

que comporiam o grupo dirigente da Liga Nacionalista, à preparação do terreno para a 

apresentação da entidade, cuja atuação direcionava-se à reconstrução nacional 93. O que 

implicava dizer, para alguns, que a organização da sociedade brasileira tal como estava não 

configurava uma pátria.  

                                                           

 

91 Lembre-se que todas as informações acerca da Sociedade dos Patriotas foram retiradas dos Anexos 1, 2 e 3, 
apresentados por Boto (1990). Sobre essa Sociedade conferir, também, Boto (1994/1995) 
92Boto, 1990, Anexo 3. Apesar de não estar assinado, nem datado, supõe-se que esse documento foi igualmente 
redigido pelos mesmos integrantes da referida comissão, ou seja, Amadeu Amaral, Antonio de Sampaio Dória e 
Clóvis Ribeiro.  

93 Vale destacar que a expressão reconstrução nacional consta na justificação do projeto dos estatutos da 
Sociedade dos Patriotas, como a linha geral do plano desta sociedade. (Boto, 1990, Anexo 3)   
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A caracterização do Brasil como uma pátria, ou não, foi objeto de debates intensos nas 

páginas do OESP, nesses anos, por meio da publicação de conferências e artigos, por 

exemplo, de Olavo Bilac, Oliveira Vianna, Alberto Torres, João Ribeiro, bem como dos 

integrantes da Liga Nacionalista, como Frederico Vergueiro Steidel, Mario Pinto Serva e do 

próprio Sampaio Dória. 

O debate acerca do tema envolvia, a princípio, aceitar ou não a afirmação de que o 

Brasil era uma pátria. Um segundo elemento presente no debate referia-se às propostas de 

reorganização do país ou de reconstrução nacional , as quais eram apresentadas tanto pelos 

que negavam a existência de uma pátria, quanto pelos que, apesar de não negarem, defendiam 

a necessidade de fortalecer o Brasil para garantir-lhe a realidade efetiva de uma pátria94. 

Destaca-se, ainda, o fato de que as armas indicadas, por alguns dos participantes 

desse debate, por exemplo os integrantes da Liga Nacionalista, eram a educação primária, a 

                                                           

 

94 É comum na historiografia identificação entre a ocorrência deste debate com a deflagração da 1ª Guerra 
Mundial, em 1914. Embora não se deva descartar essa relação, em razão das proporções alcançadas pelo conflito 
militar, o fato é que a ocasião foi propícia a um debate mais amplo, sobre os rumos da sociedade brasileira. As 
posições a seu respeito retratavam mais do que uma preocupação com a defesa do país diante de uma situação de 
conflito militar, já que expressavam avaliações a respeito da situação vigente no país, em todas as áreas, e 
indicavam propostas tanto no sentido de uma atuação política imediata em face do conflito, quanto de uma 
reconstrução nacional do país. Daí que atrelar o referido debate à situação da guerra, como faz supor a 

historiografia, é limitar as pretensões de seus participantes. Do mesmo modo, parece ser equivocado caracterizar 
a fundação da Liga Nacionalista como uma agremiação cívica, entre outras, cujo objetivo restringia-se à 
pregação nacionalista 

 

patriótica, tida como uma onda passageira de afirmação do Brasil frente à ameaça do 
conflito mundial que, portanto, com o fim da guerra, em novembro de 1918, encerou-se. Tal interpretação colide 
com os objetivos declarados pelos integrantes da entidade, assim como, com seu alcance político, conforme se 
verificou no decorrer dos anos, após o término da 1ª Primeira Guerra Mundial. A respeito das outras 
agremiações, dessa natureza, criadas no período em questão ver, por exemplo,  Nagle (1974). Há que se 
considerar, no entanto, para compreender a insistência de certas interpretações a respeito dos movimentos 
civilistas/nacionalistas, a hipótese de que seus intérpretes caíram numa espécie de armadilha histórica promovida 
pelos sujeitos desses movimentos, pois havia, ao que parece, um interesse implícito de que a sociedade paulista, 
particularmente, identificasse o movimento nacionalista ou civilista como de caráter supra-partidário, fruto da 
preocupação de estudantes e intelectuais que, desinteressados da política partidária, se interessavam, porém, pela 
pátria. Isso, talvez, explique, também, a ênfase no apelo sentimental que deveria unir os brasileiros. Assim, 
supõe-se que os líderes desses movimentos apropriaram-se de uma circunstância peculiar 

 

a guerra 

 

em 
benefício de seus ideais, justamente para se desembaraçarem das lutas partidárias em curso, assim como da onda 
de pessimismo que pairava devido às promessas republicanas não cumpridas . Nesse sentido, os intérpretes do 
período funcionaram como caixa ressonância de uma memória construída pelos sujeitos históricos estudados. 
Esse é um alerta importante, apontado por Sirinelli (1998), aos que estudam as elites culturais. Porque, por um 
lado, estas elites arrastam uma memória seletiva, reflexo das grandes lutas ideológicas que ritmaram o século 
XX e que deixaram vencedores e vencidos. Por outro lado, essa memória é uma memória dominada: por 
essência, os letrados sabem manejar o verbo e, por conseguinte, compor a sua própria história. Dar-lhes a palavra 
é expor se a desempenhar o papel de caixa de ressonância de uma memória mais reconstruída que as vindas de 
outros meios . (Sirinelli, 1998, p. 279)      
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educação cívica, a formação profissional, ou seja, armas que mostrariam resultados, quando 

muito, em médio prazo.   

2.2.1 - O Projeto de Pátria Brasileira na Acepção da Liga Nacionalista  

A fundação da Liga Nacionalista, em 1916, está sendo considerada como o ponto 

culminante de um movimento iniciado anos antes, como já indicado. Nesse sentido, a Liga 

expressava a intenção de um determinado grupo de homens em prol da construção de um 

projeto de nação, em meio a outros em disputa. Antes mesmo da fundação da entidade, foram 

localizadas algumas publicações no OESP, nos anos de 1915 e 1916, as quais anunciavam a 

necessidade de uma associação nos moldes da Liga Nacionalista para dar direção ao 

movimento e cujos signatários eram alguns dos homens que estariam, logo depois, entre os 

membros do grupo dirigente da Liga.  

Após a fundação da Liga continuaram as publicações de artigos, no mesmo periódico, 

sobre o tema em questão. Um de autoria de J A Azevedo Marques, também integrante do 

grupo dirigente da Liga. Outro, na verdade, foi a transcrição de um discurso de Frederico 

Vergueiro Steidel, já na condição de presidente da Liga. Ambos conclamavam os homens de 

coragem , os patriotas para uma intervenção urgente na condução da sociedade brasileira no 

sentido do projeto pretendido, cujo conteúdo estava sendo apresentado por Olavo Bilac, nos 

quatro cantos do país.  

Olavo Bilac  o poeta, além de fundador da Liga de Defesa Nacional, com sede no Rio 

de Janeiro, foi, também, transformado em ícone do movimento nacionalista/civilista da 

década de 1910, tendo sido responsabilizado, ainda, pela fundação da Liga Nacionalista de 

São Paulo. (OESP, 16/12/1916, p.5) Para os integrantes do grupo dirigente da Liga 

Nacionalista, Bilac era o modelo de um homem de coragem , um verdadeiro patriota . O 

OESP noticiou várias das atividades de Olavo Bilac, entre as quais suas palestras e excursões 

pelo país, festas em sua homenagem, como, por exemplo, o banquete oferecido pela Liga 

Nacionalista; conferência aos escoteiros e discurso na Sociedade de Cultura Artística95. (Cf. 

OESP, 28/3/1917, p.5) 

                                                           

 

95 Mesmo após seu prematuro falecimento, em 29 de dezembro de 1918, as homenagens não cessaram, 
permanecendo, então, um certo culto a Olavo Bilac. O OESP noticiou as atividades do Club Olavo Bilac 

 

que 
se reunia no College Mackenzie (OESP, 10/5/1919, p.3), bem como a movimentação em prol do monumento 
Olavo Bilac (OESP, 6/8/1919, p.5). A Liga Nacionalista registrou, por meio de seu relator Thomaz Lessa, o 
pesar da entidade pelo falecimento do poeta, assim como as ações da mesma em homenagem a Olavo Bilac. A 
morte do valoroso poeta e cidadão deixa vago um grande lugar nas letras e nas campanhas patrióticas, e a liga 
Nacionalista solicitou ao Exmo. Sr. Dr. Pedro Lessa, presidente da Liga de Defesa Nacional, que, em seu 
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Contudo, não havia unanimidade quanto ao prestígio que parecia gozar Olavo Bilac. 

No auge da campanha nacionalista o OESP publicou artigo sem signatário, intitulado 

EDUCAÇÃO CÍVICA 

 
Faculdade de Direito , no qual informava-se o protesto de um aluno da 

Faculdade de Direito a respeito da idéias de Olavo Bilac, pregadas na instituição. Segundo a 

matéria do jornal, o aluno julgava as idéias do Bilac perigosas, pois favoreciam a 

implantação do militarismo e da ditadura no Brasil .  

Supõe-se, porém, que a notícia sobre o protesto do acadêmico foi um ensejo para, mais 

uma vez, divulgar e apoiar a campanha de Bilac , visto que na mesma matéria, publicou-se a 

fala do Dr. Gama Cerqueira 

 

lente da Faculdade de Direito de São Paulo e um dos 

fundadores da Liga Nacionalista de São Paulo. Ao professor foi dada a oportunidade de 

responder ao acadêmico oferecendo uma preciosa lição de educação cívica . (Cf. OESP, 

6/11/1915, p.2) 

Não é por acaso que, em plena guerra mundial, o OESP transcreve, na primeira 

página, ao lado das notícias sobre a conflagração européia, uma entrevista com Olavo Bilac, 

publicada no jornal O Paiz. Iniciou-se a entrevista com a seguinte pergunta: Que pretende 

fazer? Responde Bilac: Por mim não posso fazer muito, porque não sou político, nem 

sociólogo, nem filósofo. Sou unicamente, exclusivamente poeta 96 (OESP, 24/10/1915, p.1)  

Diante da pergunta acerca da formação de um partido, Bilac responde: um partido 

não, mas a coesão de todos os verdadeiros filhos do Brasil ; a aliança de todos os homens 

de coragem, de crença e de esperança . Ainda informa, na entrevista, a criação de uma Liga 

de Defesa Nacional, tendo comentado, também, sobre a importância das ligas nacionalistas de 

estudantes já existentes. Bilac elogia a iniciativa de caráter particular da Associação Brasileira 

de Escoteiros, dando conta da existência de sete mil escoteiros em São Paulo. Continua Bilac, 

                                                                                                                                                                                         

 

nome,depositasse no ataúde do poeta, uma coroa de flores. Deliberou mais a Liga Nacionalista tomar luto por 
oito dias durante os quais o pavilhão nacional foi hasteado em funeral, na sua sede. No dia do enterro de Bilac, a 
Liga Nacionalista fez um apelo às casa comerciais para que arvorassem, sem suas fachadas a bandeira nacional 
envolvida em crepe, tendo sido atendido esse nosso pedido. Foram essas as modestas e sinceras homenagens que 
a Liga Nacionalista pode realizar em honra do seu grande patrono. Em breve prestaremos a ele uma outra 
homenagem, inaugurando em nossa sede o seu busto em bronze que nos foi oferecido por uma subscrição 
popular promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo . (Lessa, 1919, pp. 19, 20) É interessante notar que o ícone 
desse movimento era um poeta, conforme a auto-definição de Bilac e aceita por seus contemporâneos. Insistia-se 
em descaracterizá-lo como um político ou pretendente a cargo político. Era um homem de letra . Essa foi uma 
das principais marcas do movimento nacionalista, particularmente, em sua versão paulista mais conhecida, a 
Liga Nacionalista, ou seja, sua apresentação como um movimento de caráter cultural, intelectual, acadêmico. 
Está evidente que o OESP, como órgão de divulgação, foi um dos principais responsáveis pela construção e 
manutenção dessa imagem de Olavo Bilac. No mesmo sentido, Sampaio Dória, entre outros, colaborou para a 
construção desta memória em torno do poeta, uma vez que raramente escrevia sobre as questões da pátria e do 
cidadão sem que mencionasse Olavo Bilac, como o exemplo a ser exaltado. 
96 Meses depois o periódico O Combate, noticiava as excursões do poeta Olavo Bilac aos estados do sul, com a 
seguinte chamada: O brilhante literato aproveitará o ensejo para prosseguir em campanha em favor da instrução 
militar (... ) (O Combate, 31/7/1916, p. 4) 
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expondo na entrevista seu programa para o país, no qual defende a necessidade da educação 

cívica baseada na instrução primária, profissional e militar, pois Sem isto nada é possível, 

nem a organização definitiva da nacionalidade, nem a organização do trabalho, nem a solução 

de todos os problemas políticos e econômicos . (OESP, 24/10/1915, p.1) 

Observa-se que Bilac apresenta seu programa como condição para a organização 

definitiva da nacionalidade , ou seja, ele pode ser tomado como um exemplo daqueles que 

embora não negassem a realidade do Brasil-nação, ou do Brasil-pátria, estavam insatisfeitos 

em relação à situação vigente, assim como temerosos, quanto aos destinos do Brasil97.  

Dias depois, o OESP publicou, em 31 de outubro de1915, uma exortação de 

Sampaio Dória, aos quatrocentos alunos da Escola de Comércio Álvares Penteado98. Sob 

título O movimento Nacionalista , informa-se que No encerramento das aulas (...) a 

diretoria da Escola de Comércio Álvares Penteado convidou o dr. A. de Sampaio Dória para 

fazer aos seus alunos uma exortação sobre cultura cívica, de acordo com seu programa de 

ensino . (OESP, 31/10/1915, p.5) Em seguida, o jornal transcreve o discurso, no qual 

Sampaio Dória apresenta uma avaliação da situação do país e as razões que justificam a 

urgência da campanha nacionalista. 

Senhores 

 

enquanto o velho mundo reivindica o princípio de nacionalidade, nós 
andamos a promover a desagregação nacional. Mais que a extensão territorial imensa 
do país, com populações disseminadas, tem concorrido para afrouxar os laços da 
unidade nacional, o excesso imprudente da prática da Federação Republicana. Ainda 
sangram, continuados na glorificação dos seus responsáveis, os casos da Bahia, de 
Pernambuco, de Ceará, em que naufragaram as leis da República; ainda hoje se 
espalha o sangue e luto do contestado, espécie de punhal cravado pelo desrespeito do 
Paraná na majestade do Supremo Tribunal; aí está Santa Catarina onde uma grande 
parte de sua população ignora a língua do país (...?) A Fazenda Nacional, 
sobrecarregada por uma dívida comprometedora, empobreceu com a cessão das terras 
devolutas aos Estados, e com a dilapidação criminosa dos dinheiros do Tesouro. A 
Justiça se amesquinhou na sua multiplicidade pelos Estados. A força assimiladora das 
imigrações pela educação nacional das escolas se perdeu com a descentralização 
constitucional do ensino primário. A grosseria cívica e política de um povo com 
escravos, surpreendido pelas liberalidades da Federação, reduziu municipalidades, 

                                                           

 

97 Sampaio Dória, pode ser indicado como outro exemplo de uma posição semelhante, mesmo porque, para ele, 
Olavo Bilac era patrimônio cultural, herdado e preservado por meio de seus escritos, especialmente, os 
dedicados ao tema da educação cívica e da língua, nos quais se refere, com estima, ao poeta. 
98 Sampaio Dória dirigiu-se à juventude que freqüentava a citada escola secundária privada, na qual ele fora 
professor, como já informado, no tempo em que cursou a Faculdade de Direito 

 

1904-1908. Há indicações de 
que os diretores da escola mantinham laços estreitos com Sampaio Dória e os outros dirigentes da Liga. Mais 
uma vez observa-se que a juventude era um dos alvos privilegiados dos integrantes do grupo dirigente da Liga 
Nacionalista, já que, tudo indica, desacreditados de que a classe dirigente pudesse realizar o projeto de nação 
pretendido, dedicaram todo seu investimento à formação da juventude e das crianças que poderiam realizar esse 
projeto.     
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Estados e a própria União à situação precária de pedintes e falidos. Somos um povo 
que vive na indiferença mulçumana do  o que for soará. 
Tem pois toda a razão de ser, toda a oportunidade e toda a urgência a campanha 
nacionalista, nascida na palavra mágica de Bilac aos estudantes de direito, a vós, a 
todos os brasileiros. 
Na maneira de a por em prática, eu tenho que (sic) três princípios, fundamentais e 
solidários, devem conclamar a postos todos os moços e velhos, homens e mulheres. É 
a instituição do ensino nacional obrigatório.É a instituição do voto secreto e 
obrigatório. É a organização militar da Nação. O mais virá da ação conjugada desses 
três fatores supremos. (OESP, 31/10/1915, p.5)    

Sampaio Dória, sem dúvida, temia a situação do Brasil que caminhava mais para uma 

desagregação nacional , segundo ele, do que para o fortalecimento da unidade nacional. 

Todavia não há uma afirmação tácita de que o Brasil não era uma pátria, tal como pode ser 

constatado em outros participantes do referido debate, entre eles, por exemplo Mário Pinto 

Serva  igualmente integrante do grupo dirigente da Liga Nacionalista. 

Observa-se, ainda, a partir da exortação acima citada, que a instituição do ensino 

nacional e obrigatório, é especialmente destacada, pois considerada uma das armas essenciais 

para vencer o combate da desagregação nacional, assim como para iniciar a trilha da 

larga estrada de um futuro glorioso . Esperançoso, ainda afirma Sampaio Dória,  

No dia em que houver escolas por todos os recantos do país e, mais que isto, no dia em 
que, nessas escolas, vigorar o ideal de formar o espírito das crianças em vez de lhes 
engurgitar (sic) a inteligência de eruditismo e crendices ineptas, o ideal de lhes formar 
hábitos profissionais de acordo com as vocações individuais cientificamente 
assentadas, e o ideal de uma cultura geral, exigível pela profissão abraçada; nesse dia 
sobre todos abençoado, o Brasil terá começado a trilhar a larga estrada de um futuro 
glorioso. A mera aprendizagem do a b c na caserna mal vale um precário expediente 
de frias expectativas.. Não basta saber ler e escrever o nome; cumpre munir-se de 
hábitos profissionais como o melhor preventivo contra o crime, e de clarividência 
mental para compreender e aceitar o heroísmo de superpor o interesse permanente da 
coletividade. 
(...) 
Com a escola obrigatória, e o voto obrigatório em vigência solidária e simultânea, o 
espírito nacionalista terá logrado a vitória. Tudo isto será, porém, um sonho vão, uma 
realidade fulgurante, que ameaça ruir, se não tiver o cimento de uma base forte que o 
sustente. (OESP, 31/10/1915, p. 5)  

A ênfase na necessidade da escola obrigatória é justificada por ele 

 

a partir de sua 

teoria a respeito do homem e do Estado de Justiça 

 

como condição para domar o homem 

 

este animal feroz , assim como para construir o que denominava de civilização  domínio da 

Justiça e do Direito99. 

Não nos embalemos com a ilusão da bondade coletiva dos homens. O homem é ainda 
um animal feroz. A sua civilização é uma aparência que deslumbra. Resume-se numa 
denominação crescente sobre a natureza física, pela maior penetração no mistério das 

                                                           

 

99 Anos depois Sampaio Dória, publicaria A Questão Social (1922), na qual desenvolve sua teoria  de Estado. 
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coisas. Falta-lhe o elemento capital, que é o domínio do homem sobre si mesmo, com 
libertar-se das tendências hostis à coexistência humana. A marcha civilizadora há de 
ser a passagem da violência para o respeito, do crime para a justiça. Os progressos 
industriais e artísticos são apenas a brilhante moldura da civilização que é a prática da 
Justiça pura e simples. 
O que hoje vigora, de par com as suntuosidades científicas, industriais e artísticas é, no 
entanto, o direito da força. Sabeis, ao certo, o que é direito da força? É a selvageria 
primitiva mais grosseira, a morte da Justiça e do Direito, o esquife dourado da 
civilização.  
(...) Ora, não havendo senão rudimentos de civilização real entre os homens e os 
povos, se quisermos, como nação, viver e prosperar, havemos de nos armar para as 
eventualidades da legítima defesa. (OESP, 31/10/1915, p.5)  

Ao que parece, a exortação de Sampaio Dória 

 

havemos de nos armar para as 

eventualidades da legítima defesa 

 

tinha, no mínimo, dois significados subjacentes. Um 

deles relativo às armas culturais, posto que até então seu discurso abordava a defesa da escola 

obrigatória e, o outro relativo à situação de guerra 

 

quer a externa, ou seja, o conflito militar 

propriamente dito, quer a guerra interna ou, como denominou inicialmente, a desagregação 

nacional . Por decorrência, nota-se, ainda, a crítica de Sampaio Dória a dois tipos de 

militarismo , o externo 

 

deduzindo-se tratar da escolha pelos alemães da luta armada para 

impor-se como nação, já que um dos exemplos oferecidos por ele, acerca da força que 

sobrepuja a Justiça e o Direito, foi, justamente, a guerra em curso. O outro tipo de 

militarismo criticado parecia ser o interno, ou seja, a permanência de um militar na 

presidência da república como uma força superposta à soberania popular que, devido aos 

conflitos internos entre as unidades da federação, estava sendo ameaçada, uma vez que, para 

ele, o governo não agia em favor do equacionamento dos referidos conflitos. Contra isso, 

propôs uma efetiva organização militar no país 

 

princípio também perseguido pela Liga 

Nacionalista, contudo, posta no seu devido lugar, tal como esclarece, ainda, na exortação 

aos moços da Escola de Comércio Álvares Penteado . 

O grande perigo está na degenerescência militarista, na substituição da soberania 
popular pelo arbítrio do soldado. Cada célula do organismo social tem de natureza o 
direito imprescindível de concorrer, por si ou seus mandatários, para impor à liberdade 
de ação de cada uma as restrições mínimas, necessárias à paz e à prosperidade do todo. 
Deduzidas da natureza humana essas restrições formuladas em leis, criam-se órgãos, 
existem como instituições subordinadas as forças da terra e do mar. A superposição 
destas ao livre exercício da soberania é, pois, um crime e uma traição. Nem sequer 
podem invocar benefícios compensadores; o caráter maligno do militarismo se 
estampa entre nós na maldade inominável do governo Hermes e sua falência universal 
se ultima (?) da hecatombe em que a Europa se abisma. 
A organização militar do país pode prevenir esse mal. Nem a perspectiva dele pode 
justificar o abandono da defesa nacional. Aí está, por modelo, a Suíça, onde cada 
cidadão sabe manejar uma carabina, para defender a sua casa e a sua Pátria. Eu creio 
na possibilidade do país armado e forte sem a peste do militarismo. Nesse dia, o Brasil 
projetará, no mundo internacional, o prestígio de uma grande potência, esmorecendo e 
aniquilando veleidades estrangeira de conquista. E, dentro de suas fronteiras, reinará a 
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paz, a concórdia, para maior grandeza e glória de seu futuro. Em tudo, a apologia da 
força ao serviço do direito. (OESP, 31/10/1915, p. 5)    

Por fim, Sampaio Dória conclama os moços estudantes para ocupar o seu papel 

neste combate, manejando as duas armas indissociáveis  a cultura e o civismo. 

A vós, que sois cerca de quatrocentos moços estudantes, cabe uma parcela na 
campanha nacionalista, que se desenha. Podeis concorrer, desde já, com o vosso 
tributo pessoal, prosseguindo, intensificando inteligentemente a vossa cultura, 
exercendo o voto, os que já lograram a idade legal, como um dever espontâneo e 
sagrado, alistando-vos com calor no adestramento militar. Não vos faltarão linhas de 
tiro e o escotismo aí floresce, como a branca esperança de regenerações cívicas. Bem 
sei que o enstusiasmo dos jovens costuma esterilizar-se na indiferença próxima... mas 
é contra o desanimo esterilizador e criminoso que deveis congregar vossas forças. A 
consciência exata de nossa situação coletiva, e a subsistência das razões, que vos 
acabo de esboçar, sejam as armas incorruptíveis da vossa constância, inspirando-vos 
energias eternas no combate. (OESP,31/10/1915, p.5)  

Destaca-se, ainda, do discurso de Sampaio Dória, o fato de pautar a defesa de suas 

posições em uma determinada lógica científica . Característica marcante de sua produção 

teórica, diferenciando-o, por exemplo, de Frederico Vergueiro Steidel 

 

presidente da Liga 

Nacionalista e aproximando-o do debate travado por alguns intelectuais já renomados na 

época e cujas obras eram tidas como referências, entre seus contemporâneos, tais como 

Alberto Torres e Oliveira Vianna100.  

O OESP transcreveu artigo de Oliveira Vianna em 17 de novembro de 1915, publicado 

no jornal carioca O Paiz, portanto alguns dias depois da publicação da entrevista de Olavo 

Bilac, transcrita do mesmo jornal, assim como da publicação da conferência de Sampaio 

Dória, acima comentada.  

Oliveira Vianna, no referido artigo intitulado O caráter nacional , esclarece estar 

fazendo um adendo ao discurso do Dr. Bilac sobre a identidade moral que ligava todos os 

brasileiros, atuais e de outrora, isto é, a rusticidade e a combatividade. Ainda afirma que não 

cria na degradação do caráter nacional (OESP, 17/11/1915, p.3) 

Por outro lado, meses depois, o OESP, transcreveu artigo de João Ribeiro, publicado 

em outro jornal carioca, O Imparcial, no qual João Ribeiro responde ao Sr. Alberto Torres 

acerca do nacionalismo, afirmando que acreditava que o Brasil já era uma pátria, embora não 

                                                           

 

100 Não vem ao caso desenvolver a questão mencionada, mas somente apresentar alguns exemplos das posições 
em voga, a fim de pontuar que, embora não houvesse acordo geral entre Sampaio Dória e aqueles intelectuais, 
foi nesse ambiente cultural que sua posição foi sendo construída. Além disso, a participação de Sampaio Dória, 
no referido debate, indica que ele era considerado, por seus contemporâneos, uma voz autorizada a expressar 
suas posições. Tais debates devem ser tomados como tentativas de encaminhamentos possíveis para a construção 
do Brasil-nação. Lembre-se, conforme já informado, que alguns dos intelectuais que participaram dos debates 
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perfeita, ao contrário do que, segundo o autor, afirmava Alberto Torres101. (OESP, 4/9/1916, 

p. 3)  

Entre os participantes do grupo dirigente da Liga que manifestaram suas posições no 

OESP, acerca do debate em questão, estavam Mário Pinto Serva, J A Azevedo Marques e 

Frederico Vergueiro Steidel, como já informado. Em relação a Mário Pinto Serva foram 

localizados quinze artigos de sua autoria publicados no OESP, sobre o tema analisado, antes 

mesmo da fundação da Liga, portanto, nos anos de 1915 e 1916.  

Tendo em vista a trajetória profissional de Mario Pinto Serva, pode-se caracterizá-lo 

como um jornalista, embora tivesse atuado, desde 1910, paralelamente como secretário da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro, onde se aposentou102. Paulista, formado pela 

Faculdade de Direito de São Paulo em 1901, aos 20 anos, Mario Pinto Serva era apenas dois 

anos mais velho que Sampaio Dória. Foi um dos primeiros, entre os homens aqui estudados, a 

ingressar no grupo do OESP 103. Antes disso, porém, já escrevia no Jornal do Comércio 

 

periódico do Rio de Janeiro, desde 1913, como também na Gazeta. Atuou, ainda, na Folha da 

Noite e no Diário Nacional104. 

O OESP publicou, nos anos de 1915 e 1916, diversos artigos de autoria de Serva a 

respeito do tema examinado, portanto, no mesmo período das publicações de Olavo Bilac, 

Sampaio Dória, Oliveira Vianna, João Ribeiro, acima mencionadas. 

Nesses artigos, Mário Pinto Serva afirma e reafirma, de modo contundente, que o 

Brasil não era uma pátria e muito menos um país civilizado e que, além disto, o povo 

encontrava-se prostrado devido à flacidez moral (OESP, 25/3/1916, p.3). Serva declara, 

ainda, que no Brasil as eleições eram uma fraude e que, portanto, não havia governos 

legítimos. (OESP, 14/1/1916, p.3). A falta de nacionalidade, fazia do Brasil um imenso 

                                                                                                                                                                                         

 

relativos à nação brasileira, colaboravam na Revista do Brasil, entre eles, Sampaio Dória, Mario Pinto Serva, 
Oliveira Vianna, Sergio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre (Miceli, 2001, p.91)  
101 João Ribeiro foi um filólogo, segundo caracterização de Miceli (2001, p.250). Seus escritos foram publicados 
pela Editora Revista do Brasil. Integrava, então, uma das redes de relações da qual fazia parte Sampaio Dória, 
Oliveira Vianna, Amadeu Amaral, Oswald de Andrade, entre outros. Sampaio Dória também escrevia para o 
jornal O Imparcial. (Carvalho, 1999, p. 74) 
102 Para outras informação biográficas acerca de Mário Pinto Serva, consultar: Melo (1954, pp. 569-570) e Quem 
é Quem no Brasil (1948, p. 59) Mário Pinto Serva é um nome raramente mencionado na historiografia, bem 
como na historiografia da educação e, quando mencionado, é caracterizado como um educador (Cf. 
Capelato,1989, p. 153 e Miceli, 2001, p.91). Conforme já comentado, Miceli (2001) inclui Mário Pinto Serva e 
Sampaio Dória na categoria de educadores profissionais , denominação mais evidente no sentido de entender a 
educação como campo de atuação profissional. No caso da caracterização feita por Capelato (1989) 

 

denominando Serva de educador, não se sabe qual o critério adotado pela autora para tal enquadramento.  
103 Sobre os integrantes dos diferentes jornais paulistas e cariocas, conferir Capelato (989, p. 153). 
104Segundo Mercado (1996, p. 35) Mário Pinto Serva inaugurou a campanha de combate ao analfabetismo pelo 
OESP, a partir de um artigo de sua autoria, publicado em 28 de novembro de 1915 (p. 2), sob o título O 
problema da educação em S. Paulo , no qual apresentou as cifras que indicavam o número de crianças fora da 
escola.  
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organismo acéfalo; à sociedade brasileira falta por completo essa elaboração dos princípios 

evolutivos (OESP, 3/3/1916, p.3) 

A título de exemplo, a respeito da posição de Mario Pinto Serva no debate sobre a 

situação do Brasil e as propostas para torná-lo uma pátria, do ponto de vista dos que negavam 

a condição de pátria ao Brasil, em 25 de março de 1916, o OESP publicou um artigo de sua 

autoria, sob o título Pátria descartável , no qual o autor expõe sua análise 

 

desoladora 

 

sobre a situação do país. 

Nós nos julgamos civilizados porque possuímos uma ou duas cidades com a 
exterioridade material da civilização, quando o país inteiro na verdade se encontra em 
uma situação semi-selvagem. 
Nós nos julgamos civilizados porque temos uma meia dúzia de intelectuais com todo o 
refinamento da cultura européia, esquecendo, porém, que a quase totalidade da 
população está por aprender o alfabeto assim como os rudimentos das profissões úteis. 
Se em certas regiões do Sul há uma atividade que se inicia estimuladora pela 
imigração, a quase totalidade do país se encontra na mais desoladora situação social, 
moral e econômica. 
(...) 
A esses míseros sem pátria dentro da terra natal, a esses párias que são milhões, não 
lhes demos a educação mais rudimentar, não os preparamos por forma alguma para a 
luta pela vida, não lhes soubemos organizar a existência social e econômica, limitamo-
nos a arrancar-lhes impostos (...) 
É preciso, pois, confessar que nós temos um território mas não temos pátria, não temos 
consciência nacional, não soubemos organizar a exploração do solo que a natureza nos 
deu, esquecemos os deveres fundamentais para coma população indígena que sofre no 
seu vasto interior, absorvidos na vida artificial das cidades do litoral. (OESP, 
25/3/1916, p. 3)  

E, ainda, alerta Serva,  
A tutela desviriliza uma raça e a torna inapta para atingir um grau mais elevado na 
civilização. 
Assim só por nós mesmos é que poderemos atingir um grau mais elevado na 
organização social. (OESP 25//1916, p.3)  

Reiterando que o Brasil não era uma pátria, embora devesse ser, Serva aponta as 

soluções, que deveriam ser tomadas, pelos próprios brasileiros, para se atingir o grau mais 

elevado na civilização  

Na medida em que se desenvolver a exploração da terra, na medida em que se 
fomentar o preparo e a cultura do espírito na sua população rural, o Brasil apresentará 
o espetáculo de uma vida ativa e animada. 
(...) 
(Pois só assim) resgatarão os erros da nossa evolução nacional, deformada pelas 
concepções burocráticas elaboradas nos centros parasitários do litoral (...) 
Para curar-se a flacidez moral e mental que prostra o povo brasileiro, que o constitui 
hoje um povo desfibrado, completamente descrente de seu futuro, sem confiança nos 
seus destinos, vazio de ideais, incapaz de ação e de decisão, frouxo, inerte, cético, é 
preciso que agora se reúnam as energias restantes no organismo (?) enfermo da 
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nacionalidade, despertando-se a sua inteligência, acordando-o do marasmo (...).105. 
(OESP, 25/3/1916, p.3)   

O tom agressivo observado no artigo, acima citado, pode ser considerado como uma 

característica distintiva do jornalismo de Serva. A análise de sua atuação no período 

antecedente à fundação da Liga Nacionalista, assim como nos oito anos de existência da 

entidade, autoriza a denominá-lo como o porta-voz oculto da Liga 

 

antes mesmo de sua 

fundação. Ao que parece, seu forte não era a oratória e sim a letra, posto não ter sido 

identificada nenhuma participação de Serva nas inúmeras conferências promovidas pela Liga. 

O título de porta-voz oculto , aqui atribuído a Serva, diz respeito não somente ao fato de não 

ter sido um dos conferencistas da Liga, como também, pelo fato de não ser identificado, nos 

artigos publicados, como membro da Liga Nacionalista. O porta-voz oficial da Liga foi, 

certamente, Frederico Vergueiro Steidel e não podia deixar de ser, na condição de presidente 

da entidade.  

Após a publicação de um artigo de Serva, seguia-se, dias depois, o anúncio de algum 

fato relativo à Liga e aos seus integrantes, também publicado no OESP. O anúncio das 

decisões tomadas pela direção da Liga, na palavra de Steidel, quase sempre, ganhava um 

prestígio razoável, após o alarde de Mario Pinto Serva, nas páginas desse jornal. 

Além dessas duas posições que parecem expressar as duas principais perspectivas de análise 

em voga, na época, foi identificada, ainda, uma outra forma de abordagem do debate em 

questão  a Pátria. 

Com um tom mais apaixonado e a utilização de simbologia religiosa, J A Azevedo Marques, 

já na condição de integrante do grupo dirigente da Liga Nacionalista, publica, no OESP, sua 

análise do tema em artigo intitulado Como se ama a pátria , por ocasião das comemorações 

do dia da Independência do Brasil, organizadas pela Liga. 

(...) Dignidade ou Nada foi a idéia genial que brotou há 96 anos, na colina do Ipiranga 
com a admirável frase histórica: Independência ou Morte! Sem ela não existiríamos 
dignamente porque não teríamos adquirido alma própria. A data de hoje, portanto, 
representa o Natal de um povo livre, que a Liga Nacionalista celebra, espalhando, 

                                                           

 

105 Vale, ainda, destacar a solução relativa à atividade agrícola e à população rural, apresentada por Serva, no 
mesmo artigo acima citado Chama-se a atenção para o fato de que não foi Serva que inaugurou a caracterização 
do Brasil como um país eminentemente rural, aliada a um certo deboche sobre a cultura e vida da cidade 

 

tida 
como uma aparência de civilização. Ao contrário, tal caracterização foi produzida ao longo de muitos anos, por 
meio de alguns dos mais consagrados pensadores brasileiros. Serva apresenta-se, então, como o herdeiro dessa 
tradição predominante na época estudada. Esse é um dos aspectos que parecem bastante destoante da análise e 
das propostas apresentadas por Sampaio Dória, por exemplo, na exortação aos alunos da Escola de Comércio 
Álvares Penteado , meses antes. Embora para ambos, Sampaio Dória e Serva, o que estava em jogo era a 
civilização real , a Pátria, evidencia-se um diferencial bastante significativo, entre eles, quanto à perspectiva de 

análise da situação vigente, assim como quanto à indicação das soluções.  
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quando pode conselhos à mocidade cheia de civismo, ansiosa de ensinamentos, forte 
de patriotismo, disposta a sustentar o patrimônio moral conquistado honrosamente há 
quase um século. (...) 
(...) Falo, para jovens estudantes da gloriosa Escola Politécnica do Estado de S. Paulo, 
que me perdoarão o desalinho das palavras sinceras. (OESP, 8/9/1918, p. 3)  

O orador afirma que aqueles que dizem amar a pátria e participar de comemorações se 
iludem, porque no dia seguinte das comemorações voltam a fazer tudo o que é contrário ao 
amor à pátria, pois  

Desconhecem os mais elementares deveres do patriota. Como ? Abandonam a moral 
cívica, a qual pode ser resumida em alguns elementares mandamentos: 1) amor à 
liberdade, 2) defender a pátria, 3) contribuir para as despesas da paz (?), 4) votar às 
urnas livremente, 5) servir ao júri, 6) respeitar religiosamente as leis, 7)fiscalizar a 
execução das leis, 8) cultivar a língua nacional, 9) praticar a civilidade e a boa 
educação doméstica, e outros. (OESP, 8/9/1918, p. 3)  

J. A. de Azevedo Marques, da mesma geração de Frederico V Stediel, portanto, com 

53 anos nesse momento, era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, na qual, 

também, formou-se em 1886 

 

com 21 anos, sendo, provavelmente, colega de Steidel, bem 

como de outros integrantes do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, como Luiz 

Barbosa Gama Cerqueira, Julio Maia, Firmino Whitaker e Francisco Morato106.  

Por ocasião, também, das comemorações promovidas pela Liga no dia 7 de setembro 

 

Independência do Brasil Frederico Vergueiro Steidel, na qualidade de presidente da Liga 

Nacionalista, apresenta uma perspectiva semelhante à de J. A. de Azevedo Marques, 

propondo a A religião da Pátria 

 

título de sua conferência, realizada na Faculdade de 

Medicina de São Paulo. Dirigindo-se, principalmente, aos moços, afirma, 

A comemoração das datas notáveis da história de um povo constitui um dever 
elementar a cargo do civismo dos seus filhos; porque essas datas evocam anualmente 
fatos e heróis que influíram para o bem da Pátria; porque elas são afirmações que se 
repetem, da vida política do povo; porque elas lembram exemplos a serem imitados 
(...). 
(...) 
A liturgia do patriotismo não podia fugir a essa lei universal e a Liga Nacionalista se 
propôs promover anualmente a comemoração da data de hoje, dirigindo-se 
principalmente aos moços, que são aqueles que amanhã terão de cooperar para o 
engrandecimento do nosso Brasil; e escolheu a data de hoje, porque ela é a data 
máxima do nacionalismo pátrio, é a data do nascimento do Brasil como nação 
independente e livre, politicamente considerada. 
Se a pátria se confundisse com o solo natal, o patriotismo não passaria de uma 
superstição indigna dos espíritos sérios.(...) (OESP, 8/9/1918, p. 4)  

A idéia de que a pátria era mais do que a delimitação territorial foi repetida inúmeras 

vezes por diversos homens e em diferentes ocasiões, o que parecia expressar a preocupação 

com a situação vigente no Brasil 

 

território 

 

marcado por lutas separatistas, cuja superação 

                                                           

 

106 Melo, 1954, p. 350 
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não seria garantida, segundo eles, pela força mas, ao contrário, pela disseminação de um 

determinado sentimento nacional, o qual, por sua vez, garantiria a elevação do Brasil à 

condição de civilização à semelhança das nações existentes e garantiria, ao indivíduo 

brasileiro, a condição de cidadão. Neste sentido, continua Steidel 

(...) para que o homem galgue um degrau a mais na organização social, e passe a ser 
cidadão; para que o patriotismo substitua o amor do lar (...) é mister que os próprios 
interesses se enobreçam e que a solidariedade se estenda (...) 
A verdadeira Pátria não pode existir sem a união dos corações em torno de interesses 
nacionais. Anátema aos que pensam que a Pátria está onde nos achamos bem, e aos 
que entendem que todas as pátrias devem desaparecer absorvidas pelo 
cosmopolitismo. (...) 
Os deveres para com a Pátria formam em seu conjunto uma religião, que se denomina 
o patriotismo, isto é, o culto da Pátria, o nexo que nos une à Pátria e que representa 
uma necessidade inata ao homem civilizado de se elevar até essa divindidade do 
nacionalismo. Essa religião tem também o seu decálogo, o seu código é o código da 
moral cívica, com preceitos impostos pelas necessidades sociais. (OESP, 8/9/1918, p. 
4)  

Steidel destaca de seu decálogo , dois princípios indissociáveis, o da liberdade e o da lei. 

Do respeito à liberdade decorre naturalmente um outro dever cívico para o cidadão e é 
o do respeito à lei. Lei é a expressão formal do direito, e sendo o direito expressão 
equivalente à ordem social, compreende-se que sem lei não segurança para o direito, e 
consequentemente não é possível a ordem social. 
É a lei que delimita o campo de ação de cada cidadão da República (...) 
Para que possamos ser livres é indispensável que sejamos escravos da lei, diziam os 
sábios romanos (...) 
Esse interesse geral da coletividade outra coisa não é senão a soma dos interesses de 
todos os indivíduos e assim sendo, se obedecermos a lei, servimos o nosso próprio 
interesse. (OESP, 8/9/1918, p. 4)  

A partir do exposto acima, evidencia-se que, entre os integrantes do grupo dirigente da 

Liga Nacionalista, não havia total unanimidade no modo de conceber a Pátria. Mesmo assim, 

apresentou-se ao público um manual de instrução cívica que parecia, de certo modo, articular 

as principais posições existentes nesse grupo. Apesar de Frederico Vergueiro Steidel ser o 

orador oficial da Liga e apesar da posição de Mário Pinto Serva ser a que mais esteve presente 

nas páginas do OESP, embora não assinasse seus artigos na condição de integrante da Liga, 

como já dito, Sampaio Dória foi o homem escolhido para elaborar e publicar os princípios 

fundamentais da entidade a este respeito.   

2.2.2 - Sampaio Dória: O Intelectual Criador da Liga Nacionalista   

Pátria foi uma das publicações de Sampaio Dória, promovidas pela Liga Nacionalista, 

cujo conteúdo refere-se exatamente ao tema que está sendo analisado, ou seja, o entendimento 
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acerca do que deveria ser a pátria brasileira107. Cabe destacá-la aqui, já que expressa, de modo 

mais amplo do que o artigo de Sampaio Dória acima citado, tanto a posição do autor a 

respeito do tema quanto, também, pode ser considerada expressão do grupo dirigente da Liga, 

uma vez que Sampaio Dória estava autorizado a falar em nome da entidade108. 

Sampaio Dória inicia a conferência, Pátria, afirmando que a pátria tem sido, por toda 

parte, e sempre, uma das maiores preocupações dos homens . Segundo ele, todos as 

atividades dos poetas, historiadores, filósofos, têm a pátria como tema. É, pois a pátria uma 

realidade universal e perene , embora julgasse difícil defini-la, foi o que procurou fazer nesta 

conferência. (Dória, s/d, p.3) 

Diante da questão: porque variam as idéias de Pátria?, Sampaio Dória responde: 

devido à impropriedade do método com que se estudam as diferentes pátrias existentes. 

A inteligência do homem não dispõe senão de um só meio, para conhecer 
originalmente as coisas: é o seu contato direto com as realidades cognoscendas. As 
idéias não se geram espontâneas no espírito, germinadas pela Razão inata, ou pela 
Revelação divina. Mas o espírito as concebe com dados experimentais, que os sentidos 
apanham no ambiente, a memória conserva, e o pensamento decompõe e recompõe em 
criações à vezes maravilhosas. A observação cautelosa das coisas é a base única de 
toda sabedoria humana. Por isto, quando vacilarem as nossas concepções científicas 
seja sobre o que for, o recurso legítimo e eficiente é observar, com lógica, a realidade 
mal concebida. (Dória, s/d, p.4)  

                                                           

 

107 Não foi localizada informação sobre a ocasião, assim como, a data, o local e o público ao qual Sampaio Dória 
dirigiu esta conferência. Possivelmente ocorreu em comemoração a alguma data cívica, talvez o dia 7 de 
setembro, já que era a data privilegiada pela entidade para realizar conferências por todo o estado de São Paulo. 
(Cf. Lessa, 1919). A Pátria foi publicada, em formato de folheto, contendo 18 páginas. Foi localizada na 
biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.O conteúdo desta conferência 

 

Pátria 

 

integrou, de forma resumida, a obra de Sampaio Dória, também publicada pela Liga Nacionalista, em 1919 

 

O 
que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica). Uma das atividades desenvolvidas pela Liga 
Nacionalista foi, conforme o relatório de 5 de junho de 1919, a publicação de algumas conferências, entre as 
inúmeras proferidas, assim como a produção escrita por alguns de seus integrantes. Thomaz Lessa, secretário da 
Liga, em relatório de prestação de contas das atividades da entidade, publicado em 1919, informou: A Liga 
Nacionalista tem feito larga distribuição de folhetos e boletins de propaganda como sejam; 5.000 folhetos do 
estudo histórico da Batalha do Riachuelo feito pelo Snr. Dr. José Augusto Cesar, 5000 folhetos da conferência 
do nosso consócio General Luiz Barbedo, realizada no teatro Municipal, sobre a Batalha do Riachuelo; 50.000 
folhetins de propaganda eleitoral; 500 exemplares da conferência do Dr. Antonio de Sampaio Dória sobre o tema 
Pátria , e 2000 sobre o Dever dos moços do Dr. Amado Sarti Prado . (Lessa, 1919, p. 48). 

108 Segundo Sirinelli (1998, pp. 261, 262), o homem de cultura 

 

denominação utilizada por ele para definir 
empiricamente os intelectuais 

 

pode atuar como criador cultural, isto é, aqueles que participam na criação 
artística e literária ou no progresso do saber , ou como mediador cultural, aqueles que contribuem para divulgar 
e vulgarizar os conhecimentos dessa criação e desse saber . O reconhecimento dos contemporâneos é, para 
Sirinelli, um dos principais critérios para identificar um homem de cultura ou um intelectual criador, mais até 
do que sua notoriedade, que lhe parece um critério limitado, ou mais, ainda, do que a extensão da obra do dito 
intelectual. Um exemplo cabal dessa posição assumida por Sampaio Dória, assim como instituída pela Liga 
Nacionalista, foi a produção da obra O que o cidadão deve saber 

 

(Manual de instrução cívica) (1919), por 
encomenda da Liga e cujo conteúdo expressava as principais teses defendidas pelos integrantes do grupo 
dirigente da Liga Nacionalista. A obra de Sampaio Dória pode ser caracterizada, então, como o manual da Liga 
Nacionalista . Nessa obra Sampaio Dória inclui, resumidamente, o que publicou na referida conferência Pátria, 
examinada a seguir.  
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Seguindo esse método, Sampaio Dória, apresenta os seis elementos 

 
ou seja, 

território, povo, tradições, instituições políticas, língua e aspirações nacionais 

 
os quais 

constituíam a pátria, procurando mostrar que, mesmo aquelas pátrias que tinham esses seis 

elementos, ainda assim poderiam não ser verdadeiramente pátrias, já que se verificava a 

existência do que chamou de pátrias mortas e vivas . 

A partir desses seis elementos, ele examina a situação do Brasil, em relação a outras 

pátrias, por exemplo, a França, a Inglaterra, a Bélgica, os Estados Unidos, Portugal, a Itália, 

o Japão . E afirma ser inquestionável, visível e palpável a existência de um povo e de um 

território, nessas pátrias. Segundo ele, a humanidade fragmentada em grupos, ajuntados pela 

fatalidade histórica , com raça, costumes, linguagem, tradições mais ou menos homogêneos, 

formava o povo. Qualquer pátria que seja estava, assim, constituída por esse primeiro 

elemento: o povo. O segundo elemento, de igual importância de acordo com ele, era o 

território, com fronteiras mais ou menos definidas. Usando a metáfora do corpo, Sampaio 

Dória explicou: A pátria é, pois, primeiramente, agente e a terra, como a carne e os ossos o 

são do homem. (Dória, s/d, p.5) Então, o povo é a carne do homem e o território, a terra, é o 

esqueleto.  

Todavia, somente esses elementos ainda não bastavam para a constituição da pátria. 

Outra condição era a unidade de um governo próprio, ou seja, autonomia do povo e 

unificação do poder. O exemplo da Polônia, foi citado por Sampaio Dória, pois embora fosse 

uma pátria viva como o Brasil, estava retalhada e miserável. Sem instituições políticas 

próprias, que a tradição solidifique e legitime, ou a soberania nacional conceba e realize, não 

se tem notícia de nenhuma pátria viva e real. (Dória, s/d, p.6) Sendo, então, a unidade de 

governo soberano o terceiro elemento para a constituição de uma pátria em sua acepção 

integral. 

O quarto elemento era, para Sampaio Dória, a tradição, garantia da liberdade e coesão, 

uma vez que a história das reações pela liberdade constitui, para cada povo, o melhor das 

suas tradições . (Dória, s/d, p.6) E, por fim, os dois últimos elementos para a constituição de 

pátria: a língua e as aspirações nacionais. Sobre a língua, afirmou que a unidade da língua é 

um fator dinâmico da coesão nacional 109. (Dória, s/d, p.7)  

Sobre o sexto, e último, elemento  as aspirações nacionais, afirma Sampaio Dória que 
(...) todos nós, além da nossa riqueza individual, queremos, para o Brasil, a mais 
invejável grandeza: uma frota mercante na altura das nossas necessidades, uma 

                                                           

 

109 É interessante salientar a importância que assumiu, no conjunto da produção de Sampaio Dória, anos depois, 
a questão acerca da língua nacional . Esta questão esteve presente e recebeu atenção especial, também, em 
outros movimentos nacionalistas verificados no período. (Cf. Hobsbawm, 2002)   
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poderosa marinha de guerra, um exército que nos faça respeitados, progresso 
industrial, agrícola e comercial, que nos façam antes celeiro que mercado de consumo, 
a inteira verdade da democracia, um nome glorioso e digno, um futuro pujante e 
inigualável. (Dória, s/d, p.7)   

Isso para ele, resumia as aspirações nacionais presentes nos brasileiros, mas não só, 

posto que todas as pátrias têm suas ambições de futuro. A pátria é, pois, a comunidade da 

terra e da gente, das instituições e da língua, das tradições e do futuro. (Dória, s/d, p.8) 

Continua o conferencista, detalhando cada um dos elementos acima mencionados. Ainda, 

sobre a relação entre as idéias de pátria e liberdade, as quais devem estar presentes para que 

haja um pátria verdadeira, Sampaio Dória afirma: Como realidade subjetiva, a pátria é, no 

espírito humano, uma idéia e um sentimento . (Dória, s/d, p.8). Contudo, alertou que não se 

poderia, em nome da pátria ou das Razões de Estado , sacrificar a liberdade individual, pois 

a pátria não exige de nenhum de seus filhos o sacrifício da liberdade. Pelo contrário, a razão 

rigorosa da existência da pátria é a manutenção viva da liberdade (Dória, s/d, p.9). 

Explicita, também, o significado de liberdade, assim como fez com o conceito de 

pátria. Liberdade, então, não há de ser um poder absoluto de ação, pois o poder de ação de 

cada homem tem de se conformar com o respeito às condições da vida coletiva . (Dória , s/d, 

p.9) 

O ideal da humanidade, continua Sampaio Dória, é que todos gozem de liberdade 

completa para trabalhar, pois os bens que se sonham não caem do céu. A saúde e a fartura, 

postas ao gozo de todos, são conquistas do trabalho. O essencial à obtenção delas é que a 

todos seja facultado o trabalho livre, segundo suas aptidões, capacidades, energias 

individuais. Desse modo, em virtude das diferenças de capacidade, nativas e adquirida, 

haverá sempre e necessariamente, desigualdades econômicas . Enganam-se, pois, aqueles 

que não entendem assim, posto que a igualdade absoluta de todos, ou nivelação entre os 

capazes e os tolos, os que sabem, e os que ignoram, os que trabalham, e os que vadiam, é a 

mais clamorosa desigualdade, a maior monstruosidade prática imaginável .(Dória, s/d, p.11) 

Segundo ele, não se garantiria a efetividade da pátria com o fim dos governos- num império 

de anarquia, ou o estabelecimento de um só governo- numa organização cosmopolita, mas 

somente com o estabelecimento dos vários Estados, com a cristalização das várias pátrias, até 

que se forme entre elas a Liga das Nações , para contê-las no excesso 

 

tais como o 

fanatismo nacionalista, o jacobinismo feroz dos incapazes, o bairrismo odiendo das 

nulidades, a impotência dos nativos (...) . (Dória, s/d, p.12) 
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Parece evidente, os tipos de sociedade aos quais Sampaio Dória se reportava, como exemplo 

do que não é uma pátria. Entre elas, provavelmente, a Alemanha 

 
pivô do conflito mundial 

que se desenrolava; exemplo de um fanatismo nacionalista . Finalizando, o autor analisou as 

condições da Pátria Brasileira .  

Não direi que o Brasil seja a mais brilhante de todas as pátrias, mas provarei que, em 
potencialidade, é a melhor de todas, e é, na sua realidade atual, tão invejável como as 
que mais o forem. Basta para isto, que se confrontem, um a um, os elementos 
constitutivos da pátria brasileira, com os correspondentes das pátrias estrangeira. 
(Dora, s/d, p.12)   

Com esse objetivo anunciado, ele defendeu que o Brasil era uma pátria, pois que tinha, 

em primeiro lugar, um território naturalmente privilegiado 

 

A situação geográfica do Brasil 

é a das melhores e mais belas do mundo . (Dória, s/d, p.13) Em segundo lugar, um povo que, 

apesar de não exceder aos outros na inteligência, no saber e na cultura moral, era capaz de 

produzir grandes homens como, por exemplo, Ruy Barbosa 

 

apesar de ser um caso isolado, 

nem por isto, deixava de ser da raça brasileira. Raridade justificada, por Sampaio Dória, 

devido à imensidão do nosso território que impedia a difusão da instrução primária e da 

intensa cultura dos mais capazes, por isto a dificuldade de encontrar, no Brasil, maior número 

de homens como Ruy Barbosa. E acrescenta, 

Muita gente há obscura, muita celebração há desconhecida, sem a luz da ciência que a 
faria brilhar. O que nos falta, é a intensa e extensa educação popular, como a têm 
outros povos. É a organização da higiene pública em termos de assegurar a capacidade 
de ação das massas populares. Isto, porém, não prova que a raça brasileira, não 
produziu a celebração ruybarboseana. E é o quanto basta, para evidenciar a 
potencialidade da nossa raça em criar grandes homens. (Dória, s/d, p.14)  

As tradições são, para ele, o terceiro elemento, iniciado com a nossa certidão de 

batismo na celebrada carta de Vaz Caminha . Ainda que, para uma nação, quatro séculos de 

existência sejam uma infância e que a nossa civilização não seja autóctona 

 

mas uma 

transplantação européia, contudo está libertada dos seus seculares preconceitos de casta, 

moral e politicamente acrescida pelo sopro da liberdade e da igualdade. (Dória, s/d, p.14) 

Menciona, também, diversos exemplos que qualificam o Brasil como tendo tradições que o 

enobrecem e outros exemplos que envergonham. Mas retruca, quem não os tem?   

O quarto elemento se refere às instituições políticas, que abrangem a constituição 

política e o governo. Sobre isto, Dória lamenta:  

Os nossos governos não têm sido lá grandes modelos. Os excessos do poder executivo 
já se não sabem a quanto montam; as violações da Constituição pelo poder legislativo 
são cada vez mais incontritas,e e as fraquezas do poder judiciário se medem pelas 
curvaturas dos criados de libré.(...) É preciso que se propague a cultura cívica e 
política pôr todo o povo, para que, com o exercício obrigatório do voto inteligente, se 
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renovem as camadas governativas, ozonando-as do espírito constitucional. (Dória, s/d, 
p.15-16)   

Mesmo com essas mazelas do governo, segundo Sampaio Dória, nossas instituições 

políticas estão entre as melhores do mundo, pois implantou-se, aqui, a maravilhosa criação 

jurídica norte-americana, transladada e apurada para a nossa terra. Citando as características 

jurídicas norte-americanas, considerada por ele um modelo e uma lição a quase todos os 

povos, afirma: O Brasil, em instituições políticas, iguala aos Estados Unidos, e supera aos 

demais países . (Dória, s/d, p.16)  

A língua é o quinto elemento considerado por ele indispensável para a constituição de 

uma pátria viva e real. Língua portuguesa: idioma dos Lusíadas, engrandecido e aprimorado 

por alguns séculos de cultura e bom gosto , é o idioma latino o mais nobre, o mais severo, o 

mais puro, e o mais belo da antiguidade . O idioma como se fala no Brasil, na voz de Bilac, 

é a mais perfeita e culta língua do mundo . A melhor para exprimir os mais estados da alma. 

No entanto, entendia que lhe faltava uma coisa: o aproveitamento dos seus filões de ouro 

maciço , pois havia confusões na sua ortografia e indecisões na sua sintaxe, dificultando seu 

aprendizado ao estrangeiro. E isso porque não havia a atenção devida para o valor da língua 

na tradição.   

Por fim, Sampaio Dória apresentou a situação do Brasil em relação ao sexto elemento: 

as aspirações nacionais. Para ele, se fossem exploradas as riquezas inexauríveis de seu solo, 

rios, portos, bahias, terras; se fossem desenvolvidas suas indústrias, comércio; se não 

houvesse analfabeto em todo seu vastíssimo território e se houvesse consciência viva do 

cidadão e do homem, era possível um futuro grandioso, podendo até dizer, com orgulho: 

Tenho de tudo, de nada preciso; eu sou um mundo à parte, o universo, para mim, sou eu 

mesmo . (Dória, s/d, p.18)  

Nota-se a posição, de certo modo otimista de Sampaio Dória, tendo em vista as 

outras posições presentes no período, em relação à situação da nação brasileira, a qual 

dispunha, segundo ele, de todos os elementos para se constituir uma pátria, entre as 

melhores110. Restava, porém, um estadista que soubesse aproveitar tudo o que estava à 

mão . 

Lembra-se, ainda, que a exposição de Sampaio Dória, nessa conferência, contraria 

frontalmente o que escrevia, freqüentemente no OESP, Mário Pinto Serva, para quem o 

Brasil não era uma pátria e muito menos um país civilizado . No entanto, parece que o 

                                                           

 

110 A posição de Sampaio Dória, apresentada na conferência Pátria, estava bastante próxima da posição de Olavo 
Bilac, cujos discursos enfatizavam, por exemplo, as qualidades e belezas naturais do Brasil. 
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grupo dirigente da Liga Nacionalista optou por tornar oficial a posição de Sampaio Dória, 

autorizando a publicação dessa conferência, bem como do livro O que o cidadão deve saber 

(manual de instrução cívica) (1919), também de autoria de Sampaio Dória, elaborado por 

encomenda da entidade, como já dito. Nessa obra, o autor reiterou o mesmo tema 

 
distribuído em dois capítulos Da idéia de Pátria e Da Pátria Brasileira 111. 

De acordo com o relatório do secretário geral da Liga Nacionalista, Thomaz Lessa, 

dada a competência do autor , o livro satisfez os fins a que a Liga tinha em vista . Informa-

se, ainda, a tiragem de 10 mil exemplares que já estavam à venda. (Lessa, 1919, pp. 47-48)  

No Prefácio, à referida obra, o presidente da entidade 

 

Frederico Vergueiro Steidel, 

informa 

Generosamente o dr. Sampaio Dória acedeu ao convite da Liga Nacionalista para 
escrever um livro de divulgação popular do nosso constitucionalismo, e ofertou-lhe o 
seu magnífico trabalho; esta o recebe como uma dádiva preciosíssima, e o considera 
como o mais útil de todos os esforços até hoje realizados pela propaganda dos seus 
fins, no que diz respeito à cultura do civismo.(Dória, 1919)   

No entanto, Steidel não se limitou a esta informação, acrescentando sua opinião sobre 

o livro. 

É incalculável o benefício que, para o desenvolvimento dos ideais do nacionalismo, 
advirá da divulgação deste livro, no qual, em linguagem clara, e sem pretensões a um 
sectarismo doutrinário, exposto é o nosso sistema constitucional. 
(...) 
Não conheço livro algum, que, em nosso país, se proponha a divulgação popular dos 
princípios básicos constitucionais, pois os compêndios, comentários e monografias são 
acessíveis apenas às inteligências para eles já preparadas, e às bolsas que suportam o 
seu elevado preço. 
Foi essa consideração que inspirou ao inexcedível patriotismo do dr. Sampaio Dória a 
confecção deste livro, com o qual presta ao nosso país um serviço, cuja extensão a sua 
modéstia impede de calcular. 
A sua qualidade de inteligente educador da mocidade permitiu-lhe dar à exposição das 
matérias um cunho de clareza e concisão, que um expositor doutrinário não poderia 
conseguir, e os seus conhecimentos profundos de direito constitucional se espelham 
nos melhores princípios, que sustenta. (Dória, 1919)  

                                                           

 

111 A respeito de O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica) (1919) , vale ainda um destaque para 
o formato do livro, de 258 páginas, publicado por Olegário Ribeiro, Lobato & Cia. A obra foi dividida em duas 
partes. A primeira parte contém doze capítulos e a segunda dezoito. Na primeira parte apresenta-se a organização 
constitucional do Brasil, com ênfase para a descrição da relação entre as unidades da federação e a União, 
descrevendo o que, segundo o autor, é o federalismo, seus limites, vantagens e desvantagens, além dos cuidados 
com seus excessos. Na segunda parte apresentam-se os princípios que devem reger uma sociedade, o que é a 
soberania, o voto 

 

desenvolvido em quatro capítulos 

 

o que é e o que não dever ser a política, o papel dos 
estadistas e as características de um caudilho. Ainda, escreve o autor sobre os partidos políticos  os princípios, a 
disciplina partidária e o dever dos moços, ou seja, os deveres cívicos, descritos em três capítulos, o estado de 
sítio e, por fim, a idéia de pátria, a pátria brasileira e a formação cívica da mocidade. Ao final publicam-se os 
Extrato dos Estatutos da Liga Nacionalista , com a informação sobre sua diretoria 
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Por meio das palavras de Steidel, a respeito da obra e do autor 

 
Sampaio Dória, pode 

ser flagrada, mais uma vez entre outras já apontadas anteriormente, a proximidade pessoal 

entre ambos, além da confiança de Steidel depositada em Sampaio Dória112.  

O presidente da Liga Nacionalista, ainda no Prefácio à citada obra, aproveitou a 

ocasião para reiterar algumas de suas principais idéias. Afirma Steidel  

A realidade, entre nós, é que há muito brasileiro, que se presume de patriota, mas que 
ainda não leu a nossa Constituição política, e que ignora idéias rudimentares relativas 
à soberania, aos poderes políticos e até aos direitos do homem . 
(...) 
Tenho para mim, e creio que dificilmente se me poderá contestar, que a causa de todos 
os males políticos que afligem o Brasil está nessa ignorância, a começar pela 
verdadeira significação do voto nas eleições. 
(...) 
esses conhecimentos, entretanto, não devem ser privilégios de letrados, assim como as 
noções de Higiene não devem se apanágio dos médicos.  
(...) 
Não conheço livro algum, que, em nosso país, se proponha a divulgação popular dos 
princípios básicos constitucionais, pois os compêndios, comentários e monografias são 
acessíveis apenas às inteligências para eles já preparadas, e às bolsas que suportam o 
seu elevado preço. 
Foi essa consideração que inspirou ao inexcedível patriotismo do dr. Sampaio Dória a 
confecção deste livro, com o qual presta ao nosso país um serviço, cuja extensão a sua 
modéstia impede de calcular. 
A sua qualidade de inteligente educador da mocidade permitiu-lhe dar à exposição das 
matérias um cunho de clareza e concisão, que um expositor doutrinário não poderia 
conseguir, e os seus conhecimentos profundos de direito constitucional se espelham 
nos melhores princípios, que sustenta. (Dória, 1919)   

Como não bastasse a honrosa recomendação do presidente da Liga Nacionalista acerca 

da obra, inseriu-se, ainda, após o prefácio acima citado, uma Carta do Sr. Dr. Oscar 

Thompson 

 

Diretor Geral Instrução Pública em São Paulo . Mais do que integrante da Liga 

Nacionalista, colega de trabalho e amigo de Sampaio Dória 

 

conforme o próprio Oscar 

Thompson confessa, interessava, certamente, sua função na administração da instrução 

pública paulista 

 

informação registrada imediatamente ao nome de Thompson. Ao que 

parece, acrescia-se especial valor à obra, serecomendada pelo Diretor da Instrução Pública de 

São Paulo, após sua leitura no original . Essa foi a motivação, anunciada por Oscar 

Thompson, para enviar a carta inserida da na obra 

 

após o prefácio de Steidel 

 

cujo teor é, 

também, carregado de elogios. 

Este livro é obra de mestre abalizado (...) é livro de mestre e mestre psicólogo, pois 
que, nele, todo o desenvolvimento da matéria obedece, de preferência, à ordem 
psicológica que é a que mais favorece a compreensão do leitor, que mais o interessa, 

                                                           

 

112 Recorde-se que Sampaio Dória , Amadeu Amaral e Clóvis Ribeiro foram designados para elaborar o parecer 
de estatutos da Sociedade dos Patriotas, na qual, certamente, Steidel era um dos maiorais . Além disso, 
Sampaio Dória elaborou o primeiro estatuto da Liga Nacionalista. 
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não obstante, no caso vertente tratar-se de um tratado didático, destinado a moços em 
preparação para a vida política do País. 
E preparar-se para a vida política do País não é, a meu ver, como muitos pensam, 
exercer cargo político 

 
acidente na vida do cidadão 

 
mas tomar parte, como cidadão 

eleitor, consciente dos seus direitos e deveres, em todas as formas de atividade da vida 
nacional. 
Ler o seu Manual não é somente conhecer a organização política do Brasil (...) é 
estudar, à luz de uma crítica inspirada num grande amor das coisas pátrias, a nossa 
Constituição; é conhecer erros de sua aplicação; é orienta-se para cumpri-la e fazê-la 
executar; é despertar o desejo de ser eleitor, de tomar, portanto, parte ativa na vida 
política do País; é convencer-se da necessidade da criação de partidos políticos, força 
orientadora da opinião pública. Enfim, ler o livro O que o cidadão dever saber é o 
mesmo que frequentar uma escola de alta cultura cívica. (Dória, 1919)  

Oscar Thompson assina: Do colega e amigo deveras admirador . 

O conteúdo dessa obra de Sampaio Dória representava, por tudo o que foi dito acima, 

o pensamento, senão de todos, ao menos de boa parte dos integrantes da Liga Nacionalista, 

especialmente de seu presidente, o que é bastante significativo, uma vez que a ocupação do 

cargo 

 

vitalício 

 

de presidente da entidade por Steidel, implicava que suas posições não 

tinham um cunho apenas pessoal, individual113. Frederico Vergueiro Steidel, na condição de 

presidente da Liga Nacionalista, quando expressava suas posições falava, então, em nome de 

um coletivo.  

Neste sentido, repete-se, o conteúdo do livro elaborado por Sampaio Dória constitui-se 

uma expressão dos princípios públicos que regiam a Liga Nacionalista114.  

Sampaio Dória inicia a obra O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica), 

contando a história do Brasil desde o descobrimento em 1500, exaltando as qualidades 

geográficas e naturais do país e apresentando os regimes políticos da colônia, do império e a 

república. 

O principal tema da primeira parte do livro, resumidamente citada anteriormente, 

refere-se à exposição do federalismo como sinônimo de autonomia e liberdade dentro da 

unidade nacional . Embora descreva outras interpretações sobre o que se entendia acerca do 

federalismo, Sampaio Dória crítica os que entendiam o federalismo como desunião, 

destacando a descentralização como característica marcante do federalismo contido na carta 

                                                           

 

113 Lembre-se que as posições de Steidel expressavam as posições de um coletivo que, se supõe, participava 
tanto da sociedade secreta antes mencionada 

 

a Sociedade dos Patriotas 

 

quanto do grupo dirigente da Liga 
Nacionalista. 
114 Cabe esclarecer, também, que não está sendo entendido, com isso, que Sampaio Dória foi uma espécie de 
escrivão, ou apenas um relator do grupo que representava. Talvez o mais acertado seria dizer que Sampaio Dória 
expressou, de modo particular, o entendimento de temas compartilhados pelos integrantes do grupo dirigente da 
Liga Nacionalista, de tal modo que foi eleito para representá-lo. 
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constitucional de 1891115. O autor descreve, ainda, os vários aspectos que garantiam sua 

consecução, tais como a separação entre os três poderes e as funções específicas de cada um 

no regime republicano; a imperiosa necessidade de formação do povo e da opinião pública, já 

que, segundo ele, não é exatamente esse ou aquele regime político que tem em si as 

qualidades necessárias, uma vez que o mal está nos homens e não no regime. Sendo assim, 

afirma: a salvação está em que o povo, na consciência de sua maioridade, constitua, pelo 

voto, o governo de si mesmo . (Dória, 1919, p.57) 

Em seguida, Sampaio Dória  apresenta Os fins do Estado: Ordem e Progresso , com 

relação aos serviços públicos e às leis116. Para o autor, o homem tem duas necessidades 

básicas: a paz e o progresso. A paz é o respeito às liberdades e a vigência do direito. E o 

progresso garante-se pelo bem estar geral da nação. Sendo a instrução pública, a preparação 

primária e profissional uma das condições mais elementares da prosperidade industrial do 

país 117. E acrescenta que  

a educação profissional, tornando mais inteligente o trabalho, melhora as condições 
econômicas das massas populares, atenuando-lhes a miséria, que é uma das maiores 
causas da criminalidade. Isto equivale, para os estados, ao melhor preservativo pela 
paz, pela ordem, pelo respeito aos direitos. Sempre, em tudo, é mais inteligente 
prevenir do que reprimir. (Dória, 1919, pp. 72-73)  

O Estado deveria garantir, ainda, a higiene pública, destacando a obra saneadora de 

Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e de Emílio Ribas em São Paulo118 E, por fim, Sampaio 

Dória alerta para a necessidade da responsabilidade do Estado no tocante à organização 

militar  outro aspecto que mereceu atenção por parte dos integrantes da Liga Nacionalista. 

Na segunda parte do livro, Sampaio Dória (1919) retoma as condições do 

descobrimento do Brasil registradas na carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo as 

características naturais da região e as condições que julgava necessárias para a organização, 

manutenção e progresso da sociedade, entre elas a liberdade. Aponta as revoluções pela 

                                                           

 

115 O federalismo era um dos temas mais importantes no período abordado. Havia, pelo menos, dois modos 
diferentes e, em parte, divergentes de interpretação da Constituição de 1891, o que implicou a defesa de 
diferentes padrões de organização social para o Brasil em relação, particularmente, à organização do Estado 
Nacional . A posição defendida por Sampaio Dória, ao que tudo indica, assemelhava-se ao modelo do chamado 
estado de bem-estar social , cuja organização, à época, desenvolvia-se, principalmente, nos Estados Unidos da 

América.  
116 Em 1922 Sampaio Dória publica Instrução pelo Estado, na qual desenvolve suas posições a esse respeito das 
funções do Estado em relação à instrução pública apresentadas, inicialmente, na obra ora examinada 

 

O que o 
cidadão deve saber (Manual de instrução cívica) (1919). 
117 Salienta-se o fato da Liga Nacionalista, representada pelo pensamento de Sampaio Dória, defender  em fins 
da década de 1910, princípios semelhantes aos defendidos pelos chamados pioneiros da educação , na década 
de 1930, os quais elaboraram o conhecido Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova , publicado em 1932 e 
que contou, entre seus vinte e seis signatários, com o nome de Sampaio Dória.   

118 Emílio Ribas, como já foi informado, era membro da Liga Nacionalista. 
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liberdade das classes oprimidas como uma das conseqüências da supressão da liberdade. 

Citando a concepção espenceriana , Sampaio Dória (1919) afirma que a justiça é a 

liberdade e a igualdade, o poder individual de ação, compatível com a vida coletiva, o mesmo 

para todos, sem distinção de classes, nem privilégios de nascimento, ou quaisquer outros . E, 

adverte:  

Convém, entretanto, não confundir a igualdade com nivelamento. Este seria, 
praticamente,a mais iníqua desigualdade.Os homens não têm todos as mesmas 
disposições nativas. Variam as vocações, as aptidões para o trabalho. Uns trabalham 
mais e melhor que outros. Nada mais natural que colham melhores e mais abundantes 
dos seus esforços. Mas, se os que trabalham pouco, mal fruem, por isto mesmo, 
minguados frutos de seu trabalho, culpa não é da sociedade, onde houver justiça: ela 
não os priva de mais e melhor ação. A causa do seu menor êxito está na sua 
inferioridade nativa e adquirida. (...) a igualdade, pois, que a justiça implica, não é a 
identidade das situações econômicas, ou morais, a identidade dos destinos individuais. 
(Dória, 1919, p. 103)  

Acerca da soberania e do direito, esclarece, ainda, que as condições, asseguráveis, de 

vida e de desenvolvimento do homem e da sociedade, constituem o direito . A origem da 

soberania é o povo, onde ela surge, onde se exerce, e para o bem do qual existe . Onde quer 

que o povo se instrua e se eduque, conquista, com isto, a sua maioridade política, e o seu 

governo deve ser o da sua vontade esclarecida e justa . O voto é, então para ele, o meio 

legítimo mediante o qual o povo exerce esta vontade esclarecida e justa . (Dória, 1919, pp. 

110,114,115) 

Eis aí, outro princípio sabidamente caro aos integrantes da Liga Nacionalista. Todavia, 

dizer só isso não basta para compreender como esses homens entendiam a questão do voto, já 

que não havia um consenso entre eles e outros setores da sociedade a esse respeito. Nesse 

sentido, os esclarecimentos oferecidos por Sampaio Dória, são importantes para que seja 

evidenciado o teor exato da ferrenha campanha desenvolvida pela Liga Nacionalista em favor 

voto secreto e obrigatório, tema comentado adiante.  

Destaca-se, desde já, que a preocupação dos integrantes da Liga Nacionalista em 

relação ao voto secreto e obrigatório marcou toda a trajetória de oito anos de existência da 

entidade, contudo, sua atuação nesse sentido não foi contínua, uma vez que ocorria, de modo 

concentrado,nos períodos que antecediam as eleição para as diversas instâncias do poder 

público, especificamente, as eleições para o cargo de presidente da República e para os 

congressos estadual e federal.  

Essa conclusão foi possível mediante, mais uma vez, as publicações localizadas no 

OESP, as quais indicam os períodos específicos de investida do jornal e da direção da Liga 

Nacionalista a respeito do voto secreto e obrigatório. Sobre isso, serão apresentados, adiante, 
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maiores detalhes. Por ora, cabe expor, resumidamente, o que foi publicado a respeito do tema 

no livro 

 
O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica) (1919). 

Sobre o voto e o eleitorado, Sampaio Dória (1919) esclarece que, embora o povo 

deva ser o governante da nação, exercendo sua vontade esclarecida e justa , praticamente, 

entretanto, não é possível o exercício da soberania por toda a nação. (...) Esta escolha da 

nação é o que se denomina eleição popular, e o ato de eleger é o voto . (Dória, 1919, p. 116)  

(...) a direção dos destinos da nação requer não pequena capacidade mental, cultura 
intensa, prática no trato dos homens e das coisas, e, sobretudo, inflexível idoneidade 
moral, para não transigir com interesses particulares, à custa das necessidade 
permanentes da nação. (... Portanto,) O sufrágio universal, ou faculdade de voto 
concedido a todos, sem exceção, se é arma terrível contra os absolutismos seculares, é 
o espírito mau da anarquia, onde nunca existiu, ou desapareceu a cultura popular. A 
negação, pois, do voto aos incapazes é ponto que ninguém pode por em dúvida, por 
ser o voto, nas mãos deles, como arma de fogo nas mãos de crianças. O ideal seria, 
primeiro, que só pudessem votar os capazes. (Dória, 1919, pp. 118-119)  

Quais são, entretanto, os que podem votar por capazes? A essa pergunta, responde 

que não poderiam votar, e por isto também não seriam elegíveis, os menores de 21 anos, os 

analfabetos, os religiosos e as raças de pret (sic), excetuados os alunos das escolas militares 

de ensino superior . (Dória, 1919, p. 120) E, ainda, acrescenta comentário acerca da situação 

da mulher. 

a Constituição não proíbe às mulheres o exercício do voto (...) nenhuma razão 
subsiste, portanto, para se lhes desfalcar o patrimônio cívico do direito de votar. 
Dir-se-á que é preferível à sociedade absorver-se a mulher na educação dos filhos. 
Além disto, a sua natural fraqueza e delicadeza de sentimentos não harmonizam com 
as asperezas inevitáveis das lutas políticas. (...) Por outro lado, não é necessário, para 
votar, envolver-se a eleitora com refregas eleitorais. Pode cumprir, pacificamente, os 
seus deveres. E se não se puder eximir dos incômodos partidários, paciência. (...) Até 
às mulheres refluem os bens e os males dos governos. É o quanto basta, para que se 
interessem pela boa formação deles119. (Dória, 1919, pp. 122-123) 

                                                           

 

119 Essa posição de Sampaio Dória, parecia até mais democrática do que a de alguns de seus contemporâneos. 
Americano (1957) testemunhou, na mesma época, uma conversa entre dois indivíduos, a respeito de uma 
situação observada na Inglaterra. 

- Afinal o que pretende essa Miss Pankurst? 
- Pretende obter o voto feminino para a mulher inglesa. 
- Eu sei. Mas para que, o voto feminino? Voce já reparou como ela é feia? (...) 
- É, as bonitas que se metem nisso logo saem conquistadas ou conquistando e desistem do direito do 

voto. 
- Falando sério, eu não vejo o que elas podem ganhar com o direito do voto. Especialmente a mulher 

casada, só tem a perder, porque ou vota de acordo com o marido, ou a política há de ser motivo 
constante de discórdia em casa. 

- Mas por que se há de negar o voto para uma mulher esclarecida, quando o carroceiro pode votar? 
- Não é questão de esclarecimento, é questão de modo de vida. 
- Voce veja a quantidade de mulheres que estão competindo com os homens. Por que não lhes dar 

direitos iguais? 
- Porque elas não entendem de política. O que querem é exibicionismo. E quando se metem em 

política ficam histéricas. (...) Que vão ser professoras de crianças, vão ser enfermeiras, vão fazer 
obras de caridade, vão educar. Há tanta coisa! (...) (Americano, 1957, pp. 418-419) 
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Está, pois, evidente quais são os eleitores capazes. Porém, além do esclarecimento 

quanto à necessidade de seleção do eleitorado , conforme a primeira Constituição 

Republicana 

 
de 1891, pleiteava-se a instituição do voto secreto, assim como sua 

obrigatoriedade, o que implicava, também, penalidades legais para os não votantes.  

Sampaio Dória apresenta diversos argumentos para convencer que, embora a lei 

determinasse a facultatividade do sufrágio 

 

e a lei é a única autoridade nas democracias , 

na verdade, o que ocorria era uma incoerência de princípios, porque  

como a democracia é o governo constituído pelo voto, e só pelo voto, tudo o que 
contiver, no seu bojo, a negação do voto, nega a democracia. A facultatividade do voto 
importa a possibilidade de ninguém votar. Logo, a democracia não se compadece com 
a facultatividade, pura e simples, do voto. 
Trata-se, aqui, de uma questão de fato. Observem-se as eleições entre nós.(...) o 
número de abstenções é incomparavelmente maior do que o de votantes, e que, 
portanto, o resultado das urnas não pode ser considerado como a expressão fiel da 
vontade do povo. O povo continua a não ter voz ativa. A minoria consciente, que 
ainda pratica a religião cívica do voto, é suplantada pelos falsos eleitores, pelas falsas 
eleições. (Dória, 1919, pp.126, 127)  

A defesa da obrigatoriedade do voto pelos integrantes da Liga Nacionalista parecia ser 

uma reivindicação bastante controversa entre seus contemporâneos, alguns dos quais 

apontavam a oposição existente entre a democracia e a defesa da obrigatoriedade do voto, já 

que entendiam que esta reivindicação feria o princípio da liberdade120.  

Provavelmente por conta disto, Sampaio Dória registrou o seguinte esclarecimento: 

De modo que, nem doutrinária, nem praticamente, a facultatividade do voto, o direito 
de votar, ou de abster-se, não cria, não mantém, não se concilia com os governos 
democráticos, com a república tal como a temos.  
Dir-se-á que o mal está na falta de cultura cívica da nação. Povos há, como os Estados 
Unidos, onde o governo democrático se constitui com legitimidade e pureza, sem que 
se tenha convertido em obrigação legal o sagrado direito do sufrágio.  
Mas daí? Prova isto a compatibilidade da república, da democracia, com o direito de 
não votar? Ou, apenas, prova a necessidade de cultura cívica nos povos que se 
pretendem governar a si mesmos?  
Sem dúvida, onde mais apurada for a cultura cívica, menor é o número de deserções 
aos pleitos eleitorais.(Dória, 1919, pp. 127-128)  

Mesmo assim, alerta que a cultura cívica não garantia o cumprimento dos deveres 

cívicos a contento se não houvesse a obrigatoriedade do voto já que 

O direito de não votar é um atentado à liberdade, insufla o erro, e gera a preguiça dos 
menos bons, contra a liberdade de todos. Porque a abstenção é causa matriz dos 

                                                                                                                                                                                         

  

120 A reivindicação quanto à obrigatoriedade do voto secreto foi uma batalha travada pela Liga Nacionalista. Não 
por acaso Sampaio Dória, dedica um capítulo, na obra citada, para justificar sua importância, bem como 
descrever o modo de realizar uma votação secreta. As páginas do OESP registraram o debate enfrentado pelos 
integrantes da Liga Nacionalista. 
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governos de usurpação, das oligarquias, dos caudilhos, que não respeitam direitos. 
(Dória, 1919, p.130)   

E finaliza, afirmando que os maiores culpados da degeneração das democracias são os 

que se abdicam do voto por indiferença ou descrença . Indica, ainda, outros culpados. 

Os propagandistas da República se contentaram de bem pouco. Montaram uma 
esplêndida e faustosa máquina, mas esqueceram de cuidar do motor inicial, de onde 
lhe poderia vir a energia de vida. Hoje, parece que nos contentamos com o formalismo 
de uma visão brilhante e falaz. Temos, e nos envaidece, uma fachada decorativa da 
democracia.Que nos falta? A realidade do voto. Esta realidade só é possível, 
cominando penas aos infratores do sufrágio. Venha, pois, a obrigatoriedade do voto. 
Será deveras a República. (Dória, 1919, p. 146)   

Em nome da Liga Nacionalista, Sampaio Dória desqualificou o regime político 

existente, o qual não era, para ele, uma república, nem tão pouco democracia 

 

considerados, 

geralmente, como sinônimos. E propôs, declaradamente, uma outra proclamação da república, 

cuja tarefa delegava aos moços . Assim, desqualificou, igualmente, os velhos , tidos como 

já contentes com a fachada republicana. Apesar de não desmerecer o 15 de novembro, 

Sampaio Dória considerava a data apenas como a proclamação de um ideal e não sua 

efetivação.   

2.2.3 - As Lições De Civismo Da Liga Nacionalista  

A partir do que foi exposto, pode-se entender porque a principal data cívica 

comemorada pela Liga Nacionalista era o dia da Independência do Brasil 

 

7 de setembro, e 

não o dia da Proclamação da República. Os integrantes da Liga mobilizavam-se intensamente 

no dia 7 de setembro, organizando conferências na capital e no interior e participando das 

paradas militares. Todavia em relação à data da Proclamação da República, 15 de novembro, 

registrou-se somente uma mobilização organizada pela entidade, no ano de 1917121. 

No relatório das atividades da Liga Nacionalista, apresentado, em 5 de junho de 1919, 

pelo secretário da entidade 

 

Thomaz Lessa 

 

informa-se a organização de apenas uma 

mobilização, em 15 de novembro de 1917, por iniciativa da entidade, denominada Romaria 

cívica , ou seja, uma visita aos túmulos dos republicanos históricos e grandes brasileiros 

enterrados no Cemitério da Consolação em São Paulo 

 

Campos Salles, Bernardino de 

Campos, Cerqueira Cesar, Martinico Prado, Rangel Pestana, Américo Brasiliense, Jorge de 

                                                           

 

121 Além dessa ocasião, localizou-se mais uma participação da Liga Nacionalista nas comemorações da 
Proclamação da República, no ano de 1921, entretanto, não por iniciativa da entidade, mas atendendo ao pedido 
do Centro Cívico de Jundiaí que solicitou um orador para falar sobre a data. Foram designados pela Liga, para 
esta situação, Spencer Vampré e Thomaz Lessa. (Cf. OESP, 15/11/1921, p. 5) 
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Miranda e Luiz Gama . Na solenidade estiveram presentes representantes de todas as classes 

sociais , o Exmo. Sr. Presidente do Estado 

 
Altino Arantes Marques e Secretários. Em 

nome da Liga Nacionalista, discursou o sr. Dr. Veiga Miranda. Na mesma data, à noite, 

ocorreu uma conferência do sr. Dr. Adolpho Pinto, à convite da Liga Nacionalista, sobre O 

culto dos grandes homens , no salão do conservatório Musical de São Paulo122. (Lessa, 1919, 

p.23)   

O dia 15 de novembro era um dos dias de feriado nacional, além de outras quatro 

datas. De acordo com Americano  

O GOVERNO dava, no Palácio, cinco recepções por ano. Confraternização universal, 
em 1º de janeiro. Promulgação da Constituição Federal em 24 de fevereiro. Descoberta 
do Brasil, em 3 de maio. (O velho problema do 21 de abril). Independência do Brasil 
em 7 de setembro, e Proclamação da República em 15 de novembro. 
Subiam a escadaria do Palácio (no atual Pátio do Colégio), eram encaminhados para o 
lado esquerdo, tomavam lugar numa fileira para cumprimentar o Presidente do Estado, 
os secretários do Interior, Justiça, Agricultura, fazenda, e o chefe de polícia. Depois 
dispersavam-se nos dois salões, passavam taças de champanha, e começava a música 
no coreto do Largo do Palácio123. (Americano, 1957, p.410)  

Americano menciona, ainda, alguns dos participantes dessas comemorações, tais 

como: os membros da Comissão Central do Partido Republicano Paulista , os oficiais de 

gabinete, os senadores e deputados, juízes, funcionários públicos, o comandante e oficiais da 

Força Pública e do Batalhão de Caçadores do Exército, os veteranos da Guerra do Paraguai 

e a oficialidade da Guarda Nacional . (Americano, 1957, p. 412).  

Observou-se que, além do 7 de setembro 

 

Dia da Independência, a Liga Nacionalista 

comemorava, com entusiasmo, a Batalha do Riachuelo 

 

ou, também denominada, Guerra 

do Paraguai, exaltando-se, sobretudo, a contribuição dos Voluntários da Pátria no conflito 

armado entre o Brasil e o Paraguai, ocorrido no ano de 1865124.  

                                                           

 

122 Tudo indica que, em 1918, assim como nos anos seguintes, não houve mobilização da Liga a respeito da 
Proclamação da República, o que reforça a suposição de que, para a Liga, essa data foi preterida em favor da 
comemoração de outras. Tanto é que, acerca das atividades da Liga no dia 7 de setembro de 1918, há diversas 
informações registradas no referido relatório de Thomaz Lessa. Lembre-se, ainda, o fato de que nos últimos 
meses do ano de 1918, a população do Rio de Janeiro e de São Paulo enfrentava uma das maiores epidemias de 
gripe, registradas na história. O mesmo relatório de Thomaz Lessa informou que a Liga estava sobejamente 
envolvida na campanha para debelar esta epidemia de gripe que ameaçava São Paulo. (Cf. Lessa, 1919, pp. 33-
46) Talvez, por isso, até os poderes públicos tenham cancelado qualquer comemoração oficial, em torno do dia 
15 de novembro. 
123 É interessante notar que algumas dessas datas comemoradas oficialmente nas primeiras décadas da República, 
conforme Americano (1957), foram abolidas com o passar dos anos, como, por exemplo, a data da Promulgação 
da Constituição, em 24 de fevereiro e o controvertido dia do Descobrimento do Brasil 

 

3 de maio ou 21 de 
abril. No primeiro caso, talvez porque alguns pleitearam, principalmente na década de 1910, uma revisão 
constitucional que só ocorreu em 1924.  
124 No dia 11 de junho, de 1865, em um trecho do Rio Paraguai 

 

próximo à Santa Catarina e Paraná 

 

denominado Riachuelo, o Brasil venceu o referido conflito, embora tendo um número bastante inferior de 
combatentes, em grande parte voluntários. Essa data, entretanto, não foi citada por Americano (1957), entre os 
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Embora não houvesse comemoração oficial da Batalha do Riachuelo , os veteranos 

da Guerra do Paraguai, como já comentado acima, participavam das outras comemorações 

oficiais uniformizados, juntamente com todos os convidados ilustres destas solenidades, 

conforme destaca Jorge Americano, filho de um dos Voluntários da Pátria . (Americano, 

1957, pp. 412-415)  

O descaso verificado por parte dos integrantes da Liga Nacionalista acerca das 

comemorações em torno da Proclamação da República, talvez possa ser explicado, ainda, a 

partir da seguinte declaração de Sampaio Dória, no mesmo livro examinado 

 

O que o 

cidadão deve saber (Manual de instrução cívica). Segundo ele, 

O que aí está, é um regime não ultimado. A proclamação de 15 de novembro foi um 
passo de gigantes. Faltou-lhes, porém, a coroação na efetividade do voto. É esta, uma 
propaganda infinitamente mais difícil que a da proclamação verbal da república. 
Porque, naquele tempo, o simples nome era um ideal, que conflagrava almas. Hoje, a 
propaganda do voto obrigatório e secreto não fala em destruir tronos, não seduz a 
imaginação popular, limita-se a clamar com fé pela realidade democrática. Mas o povo 
foi sempre mais idólatra que religioso. Para a idolatria republicana, o que aí está 
satisfaz. Falta-nos, porém, o espírito da religião democrática. Ele pede inteligências 
mais lúcidas, e por isto, é mais difícil a sua insuflação. Mas, há de triunfar, se não 
quisermos ser, perante o mundo, a máscara de uma república, uma república postiça e 
de mentira. Os moços têm a palavra. Mãos à obra. Proclamem, com o voto obrigatório 
e secreto, no Brasil, o espírito da República salvadora. (Dória, 1919, pp. 146, 147)  

Ao que parece, ele propunha que se proclamasse efetivamente a República mediante o 

cumprimento, de fato, dos preceitos da religião democrática . Pode-se entender, então, 

porque, para a Liga Nacionalista não havia o que comemorar, exceto quanto aos heróis 

responsáveis pela Proclamação da República, muitos deles já no túmulo, mas que por terem 

dado sua contribuição de civismo, mereciam ser lembrados. O restante estava por ser feito. 

Nesse sentido, Sampaio Dória concluiu os quatro capítulos sobre o voto na obra O que deve 

saber o cidadão (Manual de instrução cívica) (1919), conclamando os moços para serem os 

protagonistas da República salvadora . Delegando aos moços tal tarefa, o representante da 

Liga Nacionalista declarava-se mais um a compartilhar da desilusão que marcou sua 

geração, quanto à possibilidade de que o grupo dirigente do país fosse convertido pela 

pregação patriótica desenvolvida, também, pela entidade125.  

                                                                                                                                                                                         

 

feriados nacionais. Mesmo assim, a Liga Nacionalista fazia questão de lembrar a vitória dos Voluntários da 
Pátria . O referido relatório de Thomaz Lessa dá conta que no dia 11 de junho, a Liga promovia conferências 
sobre o tema 

 

a Batalha do Riachuelo . Além disso, promoveu a publicação de folhetos informativos que 
eram distribuídos, no dia das comemorações da Batalha , por sua vez, noticiadas pelo OESP. (Lessa, 1919,pp 
22, 48)  

125 Ao grupo dirigente do país 

 

congresso federal, estadual, presidente da república e do Estado 

 

a Liga 
Nacionalista enviava moções, telegramas, ofícios, solicitando providências relativas às suas reivindicações. 
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E para que os moços realizassem essa tarefa ainda era preciso uma lição a respeito de 

política e dos partidos políticos 

 
os temas dos capítulos seguintes do manual de Sampaio 

Dória - Da política e Dos partidos políticos , nos quais o autor apresenta sua avaliação 

sobre os estadistas que estavam na direção do país, concluindo pela quase inexistência da 

espécie de verdadeiros estadistas o que, para ele, implicava invalidar qualquer sistema 

eleitoral por mais perfeito que fosse, ou seja, aquele garantido pelo voto secreto e obrigatório.  

Sem dúvida, a causa do fracasso reside na ausência de uma função coordenadora das 
vontades individuais, formadora da opinião pública, polidora da vontade nacional, ou, 
pelo menos, apuradora desta vontade.  
Esta função é da política. (...) É a arte complexa de coordenar a opinião pública, para a 
solução dos problemas nacionais. (...) A política, pela propaganda na imprensa, nos 
comícios, nas conferências, nos acordos, nos concílios partidários, procura sugerir ao 
povo a intuição das verdadeiras necessidades nacionais, discute, no cenário da nação 
atenta, o valor dos candidatos mais capazes, para dirigir o governo no sentido, da 
ordem e da liberdade, da independência e do prestígio. O povo, assim esclarecido, 
sabe em quem deve votar126. (Dória, 1919, pp. 149-150)  

Continuando a lição de civismo Sampaio Dória descreve as qualidades do verdadeiro 

estadista, assim como as características do falso estadista 

 

o caudilho. O homem de 

governo, que puser a lei acima do seu arbítrio, tem a estrutura moral do estadista; o que puser, 

porém, o seu arbítrio acima da lei, é o caudilho . Explica, também, a importância do partido 

como organismo, por onde a política manifesta a sua vida . (Dória, 1919, pp. 154, 156) 

Defende, ainda, a existência de diferentes partidos, já que os cidadãos têm maneiras 

diferentes de pensar. E indica, basicamente, duas correntes gerais, a dos conservadores e a dos 

liberais, caracterizando negativamente a primeira e positivamente a segunda. Sampaio Dória 

finaliza esses capítulos, dirigindo-se, novamente, aos moços com mais alguns conselhos127. 

Adotem princípios. Formem partidos, ou se filiem aos que já existem, batendo-se pelas 
idéias que adotarem. Mas entrem para os partidos na modesta posição de soldados 
disciplinados. Devem, sem dúvida, aspirar a posições de chefe, se as circunstâncias 
lhes derem ensejo. Mas não logo, de entrada. A chefia é posição, que só a experiência 
feita, e a competência adquirida, podem permitir. É preciso, primeiro, prestar serviços, 
revelar qualidades, tino político, habilidade de mando . (Dória, 1919, p 163)  

                                                                                                                                                                                         

 

Nenhuma outra ação, por parte da Liga, foi localizada, além dessas, no sentido de conquistar os dirigentes do 
país.   

126 Esclarecer o povo para que soubesse em quem deveria votar e coordenar a opinião pública foram alguns dos 
principais objetivos da atuação dos integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista 
127 Vale lembrar que a necessária simbiose entre a mocidade e os homens feitos 

 

homens experientes e de 
competência reconhecida, ou ainda a classe chamada dirigente 

 

foi apresentada por Frederico Vergueiro 
Steidel na assembléia de fundação da Liga Nacionalista. 
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Nesse sentido, verificou-se que Sampaio Dória repôs lógica semelhante à de Frederico 

Vergueiro Steidel, a respeito dos principais sujeitos que deveriam participar da efetivação da 

República. Após uma lição acerca dos caudilhos e dos falsos estadistas , nada como alertá-

los sobre a existência de uma classe dirigente diferente daquela que governava o país que, 

por sua vez, aceitou o convite dos moços para apoiá-los em sua luta patriótica, mediante sua 

experiência, inteligência e competência.  

Se, para Sampaio Dória, a definição de um verdadeiro estadista havia sido dada a 

partir de uma caracterização genérica, impessoal até, já que não mencionou nenhum nome 

específico no qual se pudesse espelhar, para Mário Pinto Serva, o modelo de estadista 

americano , leia-se dos Estados Unidos, era freqüentemente acionado, com todas as letras , 

em diversos de seus escritos. A título de exemplo acerca da argumentação adotada por Serva, 

cita-se um trecho de artigo publicado no OESP, sob o título Exemplo Americano . Serva 

descreve detalhadamente a situação política inadequada que viveu os Estados Unidos, antes 

da eleição de um presidente do partido democrata. Até que o povo, segundo ele, decidiu tirar 

o partido republicano do poder. 

A história de todos os povos tem pontos de contato e semelhança, sendo úteis as lições 
a tirar da comparação dos sucessos alheios. 
O predomínio do partido republicano nos Estados Unidos durava já dezesseis anos 
anteriormente à eleição do presidente Woodrow Wislon, pertencente ao partido 
democrata. Essa duração prolongada produzira necessariamente todas as 
consequências nefastas da estagnação governamental, com a fermentação de todos os 
vícios dela decorrentes. As mais fundas avarias canceravam a política americana, 
dominada inteiramente por influências ocultas, - os bosses (sic), - que nas trevas, eram 
senhores de todo o país, manejando os poderes públicos ao sabor de suas 
conveniências. (OESP, 16/2/1916, p. 3)   

Em seguida, Serva comenta a situação de S. Paulo , considerada por ele bastante 
semelhante à descrita acerca dos Estados Unidos, acrescentando que  

Ninguém mais em S. Paulo tem entrado na vida pública pela competência, pelo valor, 
pelo estudo, pelo mérito. O recrutamento dos homens públicos, a seleção dos que se 
iniciam na carreira política, a formação das classes dirigentes é o que há de mais 
perigoso para o futuro do Estado. Não há uma iniciação pelo mérito, não há uma 
iniciação pelo valor, não há uma escolha determinada pelas qualidades pessoais dos 
candidatos, pelos serviços que com a sua capacidade possa vir a prestar à causa 
pública. (OESP, 16/2/1916, p.3)  

Esse era, para Mário Pinto Serva, O dever do intelectualismo brasileiro 

 

título de 

artigo de sua autoria publicado, igualmente, no OESP, em novembro do mesmo ano, portanto, 

dias antes da fundação da Liga Nacionalista. Afirma ele,  

A ausência de uma consciência coletiva, a falta de cultura mental da população que 
cresce quase à lei da natureza, a inexistência da educação cívica, a obliteração da 
noção do dever, o esquecimento das obrigações para com a nacionalidade, a inaptidão 
para o exercício do regime representativo, cujo funcionamento depende do preparo e 
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do caráter de cada cidadão, o que não existe entre nós, - tais são outras tantas causas, 
cada uma das quais de per si bastava para levar o país à situação atual. 
As idéias influem nas atividades e o ambiente subjetivo se torna cada vez mais 
importante com o desenvolvimento da civilização, até atingirmos o período em que as 
idéias, os ideais e os conceitos da vida intelectual se tornarão mais decisivos na vida 
social do que os fatores do meio físico. 
Se, pois, o progresso é produto da vida intelectual do homem, se a civilização é uma 
construção espiritual, segue-se que na nossa energia mental reside o melhor fator, o 
supremo instrumento para necessária modificação na nossa sociedade (...) 
Ao intelectualismo brasileiro cabe neste momento histórico, crítico e decisivo, sacudir 
vigorosamente o torpor mental em que jaz a nossa raça, acordá-la em cada um dos 
seus membros para a vida intensa, despertar em cada brasileiro a consciência de seus 
direitos e de seus deveres, pra a final iniciarmos uma era de vida nacional intensa, pelo 
apelo às energias de todos os cidadãos, pelo revigoramento cívico, pondo um termo à 
inércia, à frouxidão, à desidia e ao relaxamento  coletivo, que tem sido melhor fautor 
da política aventureira (...) 
(...) 
Não é evidentemente de uma revolução armada que nós precisamos no país, mas é de 
uma revolução mais radical e profunda nas consciências e nos espíritos, para 
sacudirmos energicamente, a mentalidade da raça, provocando-lhe a elaboração das 
idéias e das concepções que nos conduzam a uma evolução definitiva da 
nacionalidade. (OESP, 13/11/1916, p. 4),   

Meses depois, em artigo publicado no mesmo periódico, sob o título Batalhão 

Acadêmico (OESP, 13/9/1917, p.6), Serva informa que estavam constituídas duas 

agremiações 

 

A Liga de Defesa Nacional e a Liga Nacionalista de S. Paulo, esta última, 

particularmente, composta de membros eminentes, na ciência, na política, nas letras, nas 

artes, no comércio e na indústria . Ainda, referindo-se, especificamente, à Liga Nacionalista 

afirma que Esse punhado de patrícios tomou para si a árdua tarefa de resolver os mais 

palpitantes problemas da atualidade nacional . Destaca, ainda, algumas das ações 

desenvolvidas pela Liga para a realização de seus objetivos, tais como a fundação de escolas 

para analfabetos, abrindo-lhes os tesouros do saber 

 

primeiro passo para a regeneração do 

país .   

2.2.4 - Educação Como Princípio Da Ação   

Eis aí um elemento de consenso entre os integrantes da Liga Nacionalista: a prioridade 

e urgência acerca da formação de uma nova mentalidade no povo. Tudo o mais dependia 

disso. A formação de uma opinião pública, a formação de um eleitorado e da própria nação 

como um país civilizado, segundo o modelo por eles escolhido, dependiam da formação do 

povo. Intenção que está patente em diversos discursos, conferências e produção escrita de 

alguns dos integrantes da diretoria da entidade. 



  
119

Entre eles menciona-se, por exemplo, trecho do discurso de Frederico Vergueiro 

Steidel, proferido em sessão da Assembléia Geral da Liga Nacionalista, talvez a primeira 

depois da fundação, realizada em 24 de março de 1917. Steidel destaca os principais e iniciais 

fins da Liga: 

Dentre os seus fins dois existem que merecem em primeiro lugar a nossa atenção, e 
aos quais se devem dirigir desde já os nossos melhores esforços; refiro-me à difusão 
da instrução no país e ao desenvolvimento da educação cívica e política do povo 
brasileiro. A realização desses fins deve, a meu ver, constituir o nosso primeiro passo, 
porque os outros objetivos da Liga Nacionalista, tais como o reeguimento do espírito 
de solidariedade nacional, o interesse pelas coisas e problemas vitais do Brasil, o 
combate à abstenção eleitoral, o estudo dos problemas que interessam a nacionalidade 
brasileira, o escotismo, as linhas de tiro e o preparo militar, esses só podem ser 
atingidos tendo como base a instrução elementar e a educação cívica e política. 
É mister que o povo antes de tudo possa compreender o alcance desses fins, para que 
depois o chamemos a cooperar para a sua realização. Partindo dessa consideração eu 
proporia, como primeira tentativa, a qual (?) os resultados mais fecundos, a criação de 
uma escola noturna onde seja ministrado ao povo instrução elementar, principalmente 
educação cívica e política. (OESP, 28/3/1917, p.5)  

Thomaz Lessa, secretário da Liga Nacionalista, registrou a mesma posição em 

relatório apresentado ao Conselho Deliberativo, no qual informa todas as ações da entidade 

desde sua fundação até meados de 1919, como já dito. No item A Instrução Popular , o 

relator afirma 

É sabido que a causa primordial de todos os nossos males é o analfabetismo 

 

que traz 
como consequência  inevitável a ausência de cultura cívica e política, a ignorância dos 
preceitos higiênicos, a incapacidade para grande número de profissões, atraso nos 
processos agrícolas e no das indústrias que lhe são conexas. A população brasileira é 
vítima na sua quase totalidade do analfabetismo. Sem que se consiga derramar a 
instrução primária, de um modo intenso por todos os recantos do país, serão inúteis 
quaisquer tentativas de formação de uma grande coletividade política. (Lessa, 1919, p. 
7)   

Observa-se que a direção da Liga Nacionalista entendia que, por meio da educação do 

povo, é que se atingiriam todos os outros objetivos. Antes de difundi-la, não seria nem mesmo 

prudente trabalhar pelo tema das eleições e do voto128. Desse modo, a difusão da educação 

cívica era o principal objetivo da Liga Nacionalista que seria realizado a partir de diferentes 

frentes, entre elas a luta contra analfabetismo. 

                                                           

 

128 Essa é uma interpretação que difere de algumas outras apresentadas por autores que se referem à Liga 
Nacionalista, para os quais a luta contra o analfabetismo, entendido de modo genérico, foi uma, entre outras 
frentes de atuação da entidade. Considera-se, ainda, na literatura educacional que a Liga Nacionalista colaborou 
na luta contra o analfabetismo, como se esta fosse uma luta com fins, meios e conteúdos idênticos para todos os 
grupos que dela participaram, ou que ao menos apoiaram e defenderam iniciativas a respeito. Ao contrário, 
entende-se que a luta contra o analfabetismo travada pela Liga Nacionalista implicava, prioritariamente, a 
difusão da educação cívica 

 

arma fundamental que deveria ser utilizada na revolução proposta pelos 
integrantes da Liga.  



  
120

Verifica-se que a maioria das ações da Liga dirigiu-se para esse fim, ou seja, a 

educação cívica do povo, uma vez que se pretendia uma revolução radical e profunda nas 

consciências e nos espíritos , como declarou Serva.  

Cabe, ainda, esclarecer qual o entendimento dos integrantes da Liga Nacionalista a 

respeito da cultura cívica 

 
principal estratégia educacional desenvolvida por eles. Para 

isso, recorre-se, novamente, ao que Sampaio Dória deixou registrado a respeito do tema no 

livro O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica) (1919), uma vez que, reitera-

se, encomendada pela Liga Nacionalista, supõe-se ser este o entendimento consensual do 

grupo dirigente da entidade. Embora existam outras publicações de integrantes da Liga que 

trataram, direta ou indiretamente, do tema, nada como conhecer a formulação que foi adotada 

como a oficial, por meio da elaboração de Sampaio Dória.   

2.2.5 - A Cultura Cívica  

Sampaio Dória denominou de cultura cívica a obra educativa que promoveria a dita 

revolução na consciência e no espírito do povo brasileiro. O entendimento exato do tema 

foi exposto no último capítulo do referido livro 

 

Da Formação Cívica da Mocidade . O 

autor inicia o capítulo com a seguinte reflexão: 

Não sei se homem haverá que se não tenha por bom cidadão e bom patriota. Cada qual 
entende estas coisas a seu bel prazer, como se não fossem realidades objetivas. No 
entanto, será raro aquele que, tendo feito rigoroso exame de consciência, não haja de 
confessar, nos altares da Pátria, os seus pecados e os seus erros, por ação e por 
omissão. Tudo está em saber por que critério, ou padrão, se pode aferir o grau da 
cultura cívica de um homem. 
Que é ter educação cívica? Quando se pode dizer que um homem é cidadão completo? 
(Dória, 1919, p. 241)   

Levando em conta que não foi encontrada essa forma de tratamento do referido tema 

em outras situações nas quais Dória se pronunciou a respeito, parece que o autor pretendeu 

agradar o presidente da Liga, Frederico Vergueiro Steidel, com uma fala tão semelhante ao 

que se verificou no discurso de Stediel, publicado no OESP, em 1918. Todavia, ao que 

parece, Sampaio Dória ameniza o teor do que escreveu, declarando que estava utilizando 

simbologia semelhante à religiosa como recurso lógico e psicológico , ou seja, para dar 

maior clareza e evidência ao que pretendia dizer, no sentido de responder às perguntas acima 

formuladas. 

Uma comparação de coisas conhecidas nos faz ver, com clareza, a verdade 
perguntada. 
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Sabemos o que são as religiões. Implicam (...) elementos orgânicos: a concepção de 
um Criador, o cerimonial das igrejas e a moral religiosa. O primeiro se dirige à 
inteligência, o segundo fala às emoções, e o terceiro diz respeito à vontade. 
(...) 
Pois, sem tirar nem pôr, é precisamente, isto o que se dá na religião da Pátria. Também 
há, nela, três elementos orgânicos: a concepção de Pátria, o ritual do civismo, e a 
moral cívica. 
O primeiro se dirige à inteligência e faz pensar. Que é Pátria? (...) a Pátria é sempre a 
comunidade da terra e da gente, das instituições e da língua, das tradições e do 

futuro . 
O segundo elemento da religião da Pátria, o ritual cívico, interessa diretamente o 
sentimento, e faz vibrar. (...) 
O terceiro elemento conflui para a vontade e faz agir. É a moral cívica, que se 
compendia em máximas, em preceitos, em mandamentos. (Dória, 1919, pp. 241-243)  

A concepção de religião para Sampaio Dória, ao que parece, é a prática de um culto 

racional . Daí que, ao tentar agradar Steidel incluindo tal formulação sobre a religião da 

pátria , não estaria adulterando sua própria concepção declaradamente racional e, poderia-se 

dizer, científica da questão  conforme pretendia dar a entender. 

Sampaio Dória finaliza o Manual de Instrução Cívica , apresentando os dez deveres 

do cidadão .  

Para maior clareza e memória, podemos reduzir a dez os deveres do cidadão. (...) 
AMAR A LIBERDADE 
(...) 
DEFENDER A PÁTRIA 
(...) 
PAGAR OS IMPOSTOS 
(...) 
VOTAR 
(...) 
COOPERAR NA POLÍTICA 
(...) 
SERVIR AO JÚRI 
(...) 
RESPEITAR A LEI 
(...) 
FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA LEI 
(...) 
FALAR BEM A SUA LÍNGUA 
(...) 
NÃO DESDENHAR DA CIVILIDADE 

(Dória, 1919, pp.243-254)  

Nota-se, pois, que o autor se exime de utilizar, aqui, a expressão os dez 

mandamentos , tal como fez Steidel e J A Azevedo Marques, conforme citação anterior A 

expressão 

 

mandamentos 

 

foi utilizada somente por Sampaio Dória, apenas uma vez e no 

final do texto.   

O último esclarecimento do autor refere-se à diferenciação entre instrução cívica e 

educação cívica .  

Que é, então, educação cívica? Como se pode formar, na escola, o cidadão? 
Ter educação cívica não consiste em saber o que é a Pátria, em lhe conhecer as 
tradições, a geografia, a raça, a constituição política, as possibilidades de seu futuro. 
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Tudo isto é, apenas, instrução cívica, indispensável. Mas um homem pode saber tudo 
isto, tudo isto proclamar nas mais belas palavras deste mundo, e, contudo, trair, 
miseravelmente, a sua Pátria, arruinando-a em lutas intestinas, ou vendendo-a ao 
estrangeiro arrogante. 
Também não é ter educação cívica habituar-se exclusivamente ao ritual cívico, como 
solenizar os dias feriados, homenagear os heróis, orar à bandeira, cantar hinos e 
canções, louvar a terra e a gente. (Dória, 1919, pp. 254-255)  

Apesar de Sampaio Dória não desprezar a importância das práticas cívicas acima 

descritas, ao contrário, as aplaudia, todavia afirma que não eram suficientes para formar 

cidadãos, já que podem resumir-se a meros formalismos. Por outro lado,  

Lograr hábitos de moral cívica é que é educar civicamente. 
Para isto, é preciso, acima de tudo, proporcionar aos educandos a observância das 
virtudes que fazem forte e viris os povos; preciso é i-los habituando à grandes 
realidades cívicas, tais como devem ser vida pública. A escola erra, e, se insistir, 
consciente, no erro, a escola delitua, sempre que insuflar nos cérebros, dos escolares, 
formalismos ocos, feiticismos materiais, ideologias e sentimentalidades estranhas à 
vida. O que lhe cumpre, para formar cidadãos, e ensejar, mediante instituições 
apropriadas, a prática sistemática dos deveres cívicos, vitais e positivos nas 
democracias. 
Tudo o que sair desta orientação, é idolatria que deseduca, enfara, e termina 
pervertendo. (Dória, 1919, pp. 256-257)   

Além dessas orientações, Sampaio Dória apresenta uma sugestão para que, na escola, 

se desenvolvesse a prática da moral cívica para todas as idades e tipos de instituições.  

Nos grupos escolares, nas escolas normais, nos ginásios, nas escolas profissionais, nas 
academias por uma organização de sociedades internas, adequadas, espécie de 
república em miniatura, podem os moços adquirir hábitos de moral cívica, 
compreendendo e praticando os mandamentos da pátria. Estas sociedades internas, 
cuja ampliação é a sociedade lá fora, devem ter as linhas gerais de sua organização 
determinadas em lei. A sua constituição deve ficar sob o olho vigilante do diretor da 
casa. No seio delas os estudantes desenvolvem o seu espírito de iniciativa; defendem-
lhe o bom nome, são escoteiros, treinam-se os torneios de jogos olímpicos; contribuem 
com parte da taxa escolar, para o sustento delas; criam e renovam, por eleições, o seu 
governo, censuram e julgam os infratores do dever comum; habituam-se ao respeito 
das autoridades, que, constituem; empenham-se por que seja mantida a lei; adestram-
se no manejo da língua tersa e elegante; e, no convívio a que são obrigados, vão 
polindo, pouco a pouco, o espírito. 
(...) Só por esta forma podem os moços preparar-se para a vida, que os espera, de 
cidadãos da democracia brasileira129. (Dória, 1919, pp. 257-258) 

                                                           

 

129 A experiência de Sampaio Dória no Centro Acadêmico XI de Agosto, quando integrou a diretoria desta 
entidade, à época dos estudos na Faculdade de Direito, deve-lhe ter impressionado bastante, posto que sua 
proposta de prática de moral cívica assemelha-se ao trabalho que nesta entidade era desenvolvido. Nesse sentido, 
a proposta de uma república em miniatura , esboçada por ele, neste texto acima citado, ao que parece, não era 
meramente um exemplo de como se poderia desenvolver a educação cívica. Tudo indica que significava muito 
mais do que isto, já que a mesma proposta foi retomada e desenvolvida, posteriormente, com o título de 
repúblicas escolares , integrando uma das mudanças propostas no projeto de reforma da instrução pública 

apresentado, por ele, à câmara estadual, em dezembro de 1920, quando exercia o cargo de diretor geral da 
Instrução Pública de São Paulo. Embora o projeto tenha sido aprovado, ainda que com alterações significativas, 
no aspecto referente às repúblicas escolares , no entanto, manteve-se o texto do projeto, tal como elaborado por 
Sampaio Dória. Mesmo assim, ou seja, mesmo depois de regulamentado como lei o projeto de reforma da 
instrução pública, em diversos aspectos, não foi posto em execução também no tocante às repúblicas escolares . 
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A cultura cívica era, então, o conteúdo educacional privilegiado por Sampaio Dória 

 
representante oficial do pensamento da Liga Nacionalista, para a formação de crianças, 

jovens e adultos; pobres e ricos. No entanto, as estratégias adotadas pela entidade, para a 

educação cívica de cada um desses grupos, foi bastante diversificada. Isso é o que será 

demonstrado a seguir.   

2.3 - ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DO NOVO HOMEM,  

NOVA SOCIEDADE  A PÁTRIA  

Na primeira assembléia da Liga Nacionalista, por ocasião de sua fundação, em 15 de 

dezembro de 1916, já mencionada por diversas vezes, apresentou-se o primeiro estatuto da 

entidade, no qual, entre outros aspectos, constavam as estratégias que seriam 

desenvolvidas130. 

a Liga fará a mais intensa propaganda da idéia nacionalista, mediante: a distribuição 
profusa de livros, folhetos, boletins e congêneres, que incutam e desenvolvam o 
espírito do nacionalismo; conferências que eduquem as gerações novas ao culto da 
liberdade, da obediência e da Pátria; a discussão, na imprensa, dos problemas de 
interesse nacional; cursos especiais que doutrinem a educação cívica e política do 
cidadão; escolas primárias de combate ao analfabetismo; concorrência habitual às 
urnas, para sufragar representantes legítimos das idéias nacionalistas. (OESP, 
16/12/1916, p.5)  

Esse conjunto de estratégias, ao que parece, destinavam-se a um único objetivo 

 

a 

educação cívica do povo. Nesse sentido a ação educacional da Liga Nacionalista foi bem mais 

complexa do que a literatura a respeito faz supor, uma vez que, de modo geral, a luta contra o 

analfabetismo é basicamente a única ação, dessa natureza, mencionada, quando se faz 

referência à entidade.  

As conferências organizadas pela Liga eram outra dessas estratégias, visando o mesmo 

fim, contudo, dirigidas a um público mais seleto como, por exemplo, professores, 

estudantes, artistas, militares, intelectuais. Grande parte delas realizadas por ocasião das 

comemorações do 7 de setembro  dia da Independência do Brasil, mas não só. Em todas as 

ocasiões criadas pelo grupo dirigente da Liga, ou em outras que a entidade se fazia presente, 

                                                                                                                                                                                         

 

Provavelmente, porque Sampaio Dória demitiu-se do cargo antes da regulamentação da lei. Contudo, a proposta 
não foi abandonada por ele. Ficou somente de molho por quase uma década; até que, por volta de 1929, foi 
implantada no Lyceu Rio Branco 

 

instituição de ensino, fundada por um grupo de homens 

 

além de Sampaio 
Dória, Lourenço Filho, Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros, Cristóforo Savério, Henrique Bayma. Sobre a 
fundação dessa escola, conferir o Capítulo V deste trabalho. 
130 A primeira formulação dos estatutos da Liga Nacionalista, teve a participação de Sampaio Dória, conforme já 
informado. 
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como convidada, aproveitava-se a oportunidade, determinando um de seus representantes 

como orador, cuja tarefa era a de expor, aos ouvintes, a pregação cívica da entidade. 

As escolas primárias de alfabetização foram uma das estratégias educacionais 

desenvolvidas pela entidade, com o objetivo explícito de formação cívica dos trabalhadores 

adultos, especialmente, os operários, como será demonstrado adiante. Quanto à alfabetização 

das crianças, a Liga Nacionalista atuou no sentido de encaminhar ofícios e moções aos 

congressistas e aos poderes públicos, solicitando a abertura de outras escolas públicas, além 

das já existentes131.  

A Liga Nacionalista promoveu, também, a publicação e distribuição de livros, 

folhetos, boletins e congêneres , nos quais se tratava dos temas considerados fundamentais 

para incutir e desenvolver o espírito do nacionalismo , como já informado anteriormente. 

Promoveu, ainda, a discussão, na imprensa, dos problemas de interesse nacional 132. 

O início do ano de 1917 foi para o grupo dirigente da Liga Nacionalista, 

privilegiadamente, um momento de organização e implantação das primeiras ações relativas 

às atividades acima mencionadas. No mês de março desse ano, na sessão da Assembléia 

Geral da entidade (Cf. OESP, 28/3/197, p.5), estabeleceram-se três comissões, cujas 

finalidades e respectivos componentes eram:  

- comissão de instrução133 

Archimedes Pereira Guimarães  
Carlos Bellegarde 
Luiz Wanderley  
Silvio de Andrade Maia 
Theodureto de Carvalho  

- comissão de educação cívica e política 
A Sampaio Dória  

                                                           

 

131 A posse de Dória no cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, pode ser considerada outra 
estratégia da Liga Nacionalista, para realizar seus objetivos, porém nesse caso, a partir de sua inserção direta no 
comando do principal órgão público responsável pelo ensino. Sobre isso, conferir Capítulo III deste trabalho. 
132 Destaca-se, por fim, a organização, por parte dos integrantes do grupo dirigente da Liga, do que foi 
denominado, na citação acima, de cursos especiais para doutrinar a educação cívica e política do cidadão . 
Contudo, não houve registro a respeito do que seriam esses cursos e se ocorreram.  

133 Vale esclarecer que a referida comissão, denominada inicialmente comissão de instrução , teve seu nome 
alterado para Comissão de Instrução Pública , conforme os estatutos publicados em 1918, sendo que na Ata da 
Comissão de Instrução de 1920, verificou-se o uso de uma terceira denominação para essa comissão - Comissão 
de Instrução Popular . Novamente foi mencionada como Comissão de Instrução Pública na Ata da sessão do 
Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, de 6 de março de 1922, da qual eram integrantes Sampaio Dória, 
Jorge Street, Mário Pinto Serva e José Carlos de Macedo Soares. Contudo, neste texto será citada sempre como 
comissão de instrução, denominação utilizada em todos os outros documentos consultados, bem como pelos 
integrantes da Liga Nacionalista. É interessante, porém, a denominação Comissão de Instrução Pública , 
considerando que fazia parte de uma entidade da sociedade civil.  



  
125

Clóvis Ribeiro  
Luiz da Gama Cerqueira  
Plínio Barreto  

- comissão de alistamento eleitoral 
Julio de Mesquita Filho 
Thomaz Lessa 
Waldemar Lessa   

Após, três meses, em 31 de maio de 1917, na Assembléia Geral da Liga, também 

publicada no OESP (3/6/1917, p.3), informam-se os resultados dos trabalhos das comissões 

acima mencionadas. Embora tenha sido informada a apresentação dos relatores de diversas 

comissões, somente foi publicado o resultado de duas delas, a de educação cívica e a de 

instrução, conforme segue a transcrição: 

O sr. Dr. Plínio Barreto, relator da comissão de educação cívica, leu o seguinte 
projeto, que foi unanimemente aprovado: 
Escola Cívica 

1) 

 

Fica fundada uma Escola de Cultura Cívica, sob os auspícios da Liga 
Nacionalista. 

2) 

 

A Escola de Cultura Cívica é um órgão permanente de ensino cívico, 
estranho às lutas partidárias. 

3) 

 

A diretoria da Escola compõem-se de três membros, nomeados pelo 
presidente da Liga, com mandato por três anos. 

4) 

 

As conferências de Cultura Cívica serão feitas duas ou três vezes por 
semana, nos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de cada ano. 

5) 

 

A diretoria se incumbirá de organizar as teses, convidar os conferentes, 
elaborar o regimento interno e demais providências necessárias ao bom 
desempenho dos fins que a Escola visa. 

6) 

 

Findo o seu mandato, a diretoria relatará ao presidente da Liga os trabalhos 
feitos.   

Curso Elementar de Conferências 
1  O Estado  Noção  necessidade  deveres e Obrigações. 
O cidadão  Noção  Direitos e deveres gerais  solidariedade do interesse público 
com o individual. 
2 

 

O Estado no Brasil 

 

Origem histórica 

 

Regime colonial 

 

Regime Imperial: 
o Município, a Província, o Império  Regime republicano: o Município, o Estado, 
a União  Funções de cada um desses organismos  Princípios constitucionais. 
Deveres dos cidadãos nas suas relações com cada um desses organismos: o voto, o 
imposto, o júri, o serviço militar. 
3  A ação do estado: administração, política, justiça. 
Administração: civil e militar 

 

civil: ensino e obras públicas 

 

Militar: ordem 
interna, polícia, defesa externa. Exército e Marinha, órgãos auxiliares. 
Política: Noção: Interna e externa. Órgãos. 
Justiça: Noção, Necessidade, Organização judiciária brasileira. 
4 

 

deveres do cidadão para com os órgãos da ação do estado. Sua contribuição 
individual para a realização dos fins a que o estado visa. 
5  O culto do passado: homens e coisas. 
6  o culto da bandeira. 
Curso Superior de Conferências  
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1 

 
Sociedade 

 
A concepção antiga. 

 
Rousseau 

 
A concepção moderna: 

Liberdade, justiça. Direito. 
2  Estados  Formas  História  relações com os indivíduos e relações entre si. 

 
Soberania. 
3  Governo  Formas  Liberdade  No Brasil: império e república  Federação 

 
presidencialismo e Parlamentarismo. 
4  Voto: facultatividade e obrigatoriedade. 
5  Júri: o que é e o que deve ser. 
6 

 

Deveres gerais do cidadão: a) 

 

imposto; b) 

 

o serviço militar; c) 

 

obediência. 
7 

 

Partidos políticos: disciplina partidária 

 

deveres e direitos dos eleitos e dos 
eleitores. 
8 

 

A língua e a nacionalidade: o espírito nacionalista e o culto dos homens e das 
coisas passadas. 
9  A cultura geral e o civismo. 
10  A família e a educação cívica. 
11  Problemas constitucionais. 
12 

 

A história Pátria pelos seus grandes fatos e pelos homens notáveis . (OESP, 
3/6/1917, p.3)  

A Escola Cívica foi projetada, ao que parece, como uma sub-entidade da Liga 

Nacionalista, com diretoria e regimento próprios. À diretoria cabia a elaboração das teses 

que seriam defendidas ou divulgadas nos dois cursos criados 

 

o Curso Elementar de 

Conferências e o Curso Superior de Conferências134. Contudo, não há registros que atestem a 

realização do projeto previsto, no qual a Escola Cívica seria uma sub-entidade da Liga. O 

que se deduz é que, a Comissão de Cultura Cívica, que talvez tenha funcionado como uma 

Escola Cívica , alimentou as demais atividades educacionais da Liga Nacionalista, 

fornecendo as teses que deveriam ser ensinadas nas escolas noturnas para trabalhadores 

 

masculinas e femininas e que deveriam constar nas conferências e nas publicações 

promovidas pela entidade135.  

Na primeira sessão da Assembléia Geral da Liga Nacionalista, já mencionada acima, o 

presidente da Liga, Frederico Vergueiro Steidel informa que seriam realizadas conferências 

verdadeiramente populares, sobre assuntos de ordem política, tendo em vista o civismo e 

                                                           

 

134 É curiosa a definição das datas para a realização das conferências, conforme registrado no projeto acima 
apresentado pela comissão de Cultura Cívica 

 

As conferências de Cultura Cívica serão feitas duas ou três 
vezes por semana, nos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de cada ano . Não foi possível localizar a 
realização dessas conferências com a regularidade prevista no projeto aprovado, nem tão pouco encontrar 
explicações sobre a escolha das datas. As conferências registradas no OESP e no relatório das atividades da Liga 
Nacionalista, desde sua fundação até meados de 1919, apresentado ao Conselho Deliberativo da entidade por seu 
secretário, Thomaz Lessa, indicam que em outros meses do ano também foram realizadas conferências por 
algum dos representantes da Liga. Mesmo assim, a maioria delas concentrou-se no dia da Independência, como 
já informado. (Cf. Lessa, 1919).  

135 Possivelmente o livro elaborado por Sampaio Dória, à pedido da Liga 

 

O que o cidadão deve saber (Manual 
de instrução cívica) (1919) foi um dos resultados de sua participação nessa comissão, já que seu conteúdo é 
bastante semelhante aos temas propostos tanto no Curso Elementar quanto no Curso Superior da Escola Cívica 
da Liga Nacionalista.  
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anuncia que Sampaio Dória seria o primeiro a oferecer uma série de conferências como 

representante da Liga, nesse início de atividade oficial da entidade, tomando por tema o voto. 

(OESP, 28/3/1917, p. 5) 

Ainda sobre as conferências , em outra sessão da Assembléia Geral da entidade, 

realizada meses depois, Steidel informa que a Liga  

Animada pela entusiástica dedicação dos moços, vamos espalhar no dia 7 de setembro 
um bando de arautos das nossas idéias pelo Estado de São Paulo, fazendo conferências 
nas principais cidades sobre a significação nacionalista da grande data brasileira. 
(...) 
Nós temos em vista a realização de conferências sobre teses, que respeitam ao 
nacionalismo, nas quais no dirigiremos às camadas sociais mais elevadas, concitando-
as a refletirem sobre os problemas nacionais. (OESP, 27/7/1917, p.4)   

A comissão de Cultura Cívica parece ter vingado, já que nos estatutos reformulados e 

publicados em março de 1918, consta a composição da comissão, entre as outras cinco 

previstas. Contudo registra-se alteração de alguns componentes. Clóvis Ribeiro que estava na 

composição anterior, não consta mais e outros dois nomes foram incluídos nesta nova 

composição, o de Júlio Mesquita Filho e Ruy de Paula Souza. Os componentes da comissão 

de Cultura Cívica, registrados nos estatutos da Liga Nacionalista, em 1918 eram:   

Dr. Antonio de Sampaio Dória  
Dr. Gama Cerqueira 
Dr. Júlio de Mesquita Filho 
Dr. Plínio Barreto 
Dr. Ruy de Paula Souza   

Verificou-se, ainda, mais uma alteração dos componentes da mesma comissão, no ano 

de 1920. O nome de Ruy de Paula Souza não consta mais, ao passo que é registrado, pela 

primeira vez, o nome de Eurico Sodré como outro componente desta comissão. Os demais 

nomes 

 

Antonio de Sampaio Dória, Luiz B. Gama Cerqueira e Plínio Barreto 

 

permaneceram, desde a primeira composição  

Sobre as atividades da comissão de Cultura Cívica não foram encontradas outras 

informações além dessas. Mesmo no relatório das atividades desenvolvidas pela Liga 

Nacionalista, apresentado ao Conselho Deliberativo pelo secretário Thomaz Lessa, em 5 de 

junho de 1919, não consta relato específico sobre os trabalhos nela desenvolvidos. Consta a 

descrição detalhada acerca da realização de conferências promovidas pela entidade, porém, 

não como atividade específica da comissão de Cultura Cívica, embora a realização de 
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conferências fosse justamente sua principal atividade, tal como se informou no projeto de 

educação cívica, no qual constavam dois cursos, citados acima 

 
o Curso Elementar de 

Conferências e o Curso Superior de Conferências. Sobre essas atividades é que se passará a 

comentar a seguir.  

2.3.1 - As Conferências da Liga Nacionalista: Escola Volante de Alta Cultura  

A realização de conferências foi uma prática bastante utilizada pela Liga Nacionalista 

com fins de educação cívica, tendo se realizado em todos os anos de existência da entidade, a 

partir de temas, datas e locais pré-determinados. Além do público específico para quem eram 

dirigidas 

 

professores, estudantes, artistas, militares, intelectuais 

 

outro alvo do grupo 

dirigente da Liga eram os leitores do OESP, visto que várias delas foram publicadas no 

periódico, logo após a data de sua realização. Supõe-se, então, que os conferencistas, quando 

não liam os textos preparados, por eles ou por outrem, provavelmente proferiam suas 

conferências tendo como referência algum texto, previamente preparado, o qual era publicado 

no referido jornal.  

O dia 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, foi a principal data escolhida 

pela Liga para realizar sua pregação cívica ou patriótica , conforme já informado, 

mediante o envio de conferencista 

 

ou como disse Steidel: um bando de arautos das nossas 

idéias 

 

para várias cidades do estado de São Paulo, bem como para vários locais da capital. 

Outra data, comemorada pela entidade por meio da realização de conferências foi, a também 

já citada, Batalha do Riachuelo . 

A partir das informações e dos textos das conferências publicadas no OESP, tanto em 

relação às realizadas na data de 7 de setembro, quanto em relação às outras igualmente 

promovidas pela Liga Nacionalista, foi possível constatar que os conferencistas, além de 

abordarem o significado da data comemorada, desenvolviam o tema no sentido de divulgar as 

teses da entidade, assim como uma análise a respeito da situação vigente no país e as 

propostas para solucionar os problemas apresentados.  

Vale destacar, ainda, que foram localizadas, entre as conferências publicadas no 

OESP, em sua quase totalidade, somente as proferidas por alguns dos membros do grupo 

dirigente da Liga.  

Sobre a comemoração do Dia da Independência, realizada em 7 de setembro de 1917, 

portanto no primeiro ano de atuação da entidade, Thomaz Lessa, no referido relatório 

apresentado em 5 de junho de 1919, afirma 
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Como meio útil de propaganda das idéias nacionalistas, deliberou a nossa associação 
promover conferências em datas nacionais em que fossem expostos os fins da Liga 
Nacionalista, juntamente com um resumo histórico do dia. 
A 7 de setembro de 1917 a Liga Nacionalista mandou delegados seus a diversas 
cidades do Estado para o fim de falar sobre a Independência. É digno de nota o 
sucesso dessa propaganda e todos os nossos delegados foram bem acolhidos, tendo o 
nosso consócio Dr. Oscar Thompson gentilmente providenciado para que esses nossos 
delegados tivessem todas as facilidades nas cidades para onde foram designados.  
Realizaram-se nesse dia 44 conferências, sendo 20 nesta capital e 24 no interior do 
Estado. (Lessa, 1919, p. 20)  

A respeito da menção do relator às providências tomadas pelo sócio da Liga, Dr. Oscar 

Thompson, em favor da realização das conferências, cabe lembrar que Oscar Thompson era, 

na época, diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, em sua segunda gestão (1917-

1920)136. 

O relator, também, descreve o nome dos conferencistas, a respectiva cidade para a 

qual foram designados e, em alguns casos, o local de realização da conferência, conforme a 

lista abaixo citada (Lessa, 1919, pp. 20-21): 

NOME     CIDADE/LOCAL  

ALVARO LEITE PENTEADO  GRUPO ESCOLAR DE SANTO ANTONIO 
AMADEU AMARAL  ESCOLA NORMAL DE SÃO CARLOS 
DR.ANTONIO PEREIRA DE LIMA  CENTRO NACIONALISTA RIBEIRÃO PRETO 
ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR  ESCOLA NORMAL DE PIRACICABA 
(DR) PROF A SAMPAIO DÓRIA  RIO PRETO 
DR. ANTONIO SARTI PRADO  ESCOLA NORMAL DO BRÁS 
DR. ARMANDO PRADO  GINÁSIO DO ESTADO 
DR CAMILLO DE MORAES MATTOS  GINÁSIO ANGLO-BRASILEIRO 
DANTON VAMPRÉ - JUNDIAÍ 
DR. DAVI RIBEIRO  ESCOLA DE COMÉRCIO ALVARES PENTEADO 
DR. FRANCISCO ALVES DOS SANTOS FILHO - JAÚ 
FRANCISCO ARANTES JUNQUEIRA  ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA 
DR. FRANCISCO DE BARROS PENTEADO  CENTRO NACIONAL.ESP SANTO PINHAL 
JAIRO DE GOÉS  CAMPINAS 
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO - BRAGANÇA 
DR. JOÃO PASSOS FILHO  LYCEU CORAÇÃO DE JESUS 
PROF JOÃO SIMÕES - TAUBATÉ 
DR. JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL  ARARAQUARA 
JOSÉ ARDOSO DA SILVA - ARARAS 
DR. JOSÉ SOARESDE MELLO  CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL DE S. P.  
DR. J M AZEVEDO MARQUES  ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DE S. P. 
DR. JOSINO VIANNA - SANTOS 
DR. JÚLIO DE MESQUITA FILHO  INSTITUTO MÉDIO ITALIANO 
LOURENÇO FILHO  SOROCABA 
DRLUIZ A CAVALCANTI DE BARROS BARRETO - ITAPIRA 
DR. LUIZ DE CAMPOS VERGUEIRO - FRANCA 
DR. LUIZ VIEIRA DE CARVALHO  INSTITUTO CORRECIONAL 
DR. LUIZ WANDERLEY  ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE S. P. 
DR. MARCEL T DA SILVA TELLES  INSTITUTO D. ANNA ROSA 
DR. MANUEL DE LACERDA PINTO  ESCOLA NORMAL DE ITAPETININGA 
                                                           

 

136 Oscar Thompson, utilizou-se de sua influência e autoridade no referido cargo, em outras ocasiões, 
favorecendo os interesses da Liga Nacionalista.  
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DR. ODILON NOGUEIRA  ESCOLA NORMAL DE BOTUCATÚ 
OSWALDO DE ANDRADE  GINÁSIO SÃO BENTO 
OTÁVIO DE LIMA E CASTRO  CENTRO LITERÁRIO ALFREDO PAULINO 
DR. PRUDENTE DE MORAES NETTO - JACAREÍ 
DR. PAULO SETÚBAL  ESCOLA NORMAL DE PIRASSUNUNGA 
DR. PAULA VICENTE DE AZEVEDO  GINÁSIO ARCHIDIOCESANO 
DR. RAUL LOUREIRO  ESCOLA NORMAL DE GUARATINGUETÁ 
DR. RENATO MAIA  ESCOLA NORMAL DE CASA BRANCA 
DR. ROBERTO MOREIRA  ESCOLA NORMAL SECUNDÁRIA 
DR. RUBIÃO MEIRA  FACULDADE DE DIREITO DE S. P. 
VICENTE DE PAULAVICENTEDEAZEVEDO  ESCOLA PROFISSIONAL MASCULINA 
DR VICTOR GODINHO  ESCOLA POLITÉCNICA DE S. P.  

Ainda no mesmo relatório, Thomaz Lessa (1919, p. 21), referindo-se às conferências 

realizadas em 7 de setembro do 1917, informa que, dado o bom êxito dessa propaganda , a 

Liga Nacionalista renovou a comemoração realizando conferências nesta capital e enviando 

novos delegados às cidades do interior do Estado , no ano seguinte, 1918, por ocasião das 

comemorações da mesma data 

 

o dia da Independência, quando foram proferidas 9 

conferências na capital e 37 no interior do Estado.  

Observa-se uma alteração na proporção de conferências realizadas na capital e no 

interior, comparando-se com as realizadas no ano anterior, 1917, quando foram designados 

20 conferencistas para a capital e 24 para o interior. Supõe-se, assim, que a Liga Nacionalista 

estava procurando estender seu raio de atuação ou, então, a aceitação de sua propaganda 

obteve melhores resultados no interior do estado, como parece sugerir o relator.  

Novamente Thomaz Lessa descreve o nome, a respectiva cidade e alguns dos locais 

onde foram realizadas estas conferências, no ano seguinte, no dia 7 de setembro de 1918, 

conforme a lista abaixo citada (Lessa, 1919, p. 21): 

NOME                      CIDADE/LOCAL 

AGENOR URBINA TELLES - BRAGANÇA 
DR. ALCEU DE ASSIS  CRAVINHOS 
ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRÉ  S PEDRO DE PIRACICABA 
A ALMEIDA JUNIOR - ITAPIRA 
DR. ANTONIO DE SAMPAIO DÓRIA  CAMPINAS 
DR. ANTONIO PEREIRA DE LIMA  CASA BRANCA 
CARLOS MARQUES  MOGI DAS CRUZES 
DR. CARLOS SILVEIRA  ARARAQUARA 
DR. CLÓVIS BOTELHO DE ALMEIDA - TAQUARITINGA 
DR. DAGOBERTO SALLES  JAÚ 
DR. DOLOR BRITO FRANCO  MOGI MIRIM 
DR. EURICO DE AZEVEDO SODRÉ  INSTITUTO MÉDICO ITALIANO 
FELICIO PRADO  JABOTICABAL  
DR. FRANCISCO MORATO - SANTOS 
DR. FRED VERGUEIRO STEIDEL  FACULDADE DE MEDICINA E CIR DE S. P. 
DR. GILBERTO SAMPAIO - PONTAL 
DR. HENRIQUE SMITH BAYMA  GINÁSIO DO ESTADO 
DR. HUGO VICTO DE OLIVEIRA RIBEIRO  ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 
JOSÉ SOARES DE MELLO - PIRASSUNUNGA 
DR. JOSINO VIANNA  QUARTEL DO 3º DE CAÇADORES 
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DR. J M DE AZEVEDO MARQUES  ESCOLA POLITÉCNICA DE S. P. 
LAMARTINE FERREIRA MENDES  GRUPO ESCOLAR REGENTE FEIJÓ 
DR. LEVEN VAMPRÉ  SOROCABA 
LOURENÇO FILHO - PIRACICABA 
DR. LUIZ SILVEIRA  SÃO CARLOS  
LUIZ SILVEIRA MELLO - ARARAS 
DR. LUIZ VIEIRA DE CARVALHO - BOTUCATÚ 
DR. LUIZ WANDERLEY  ESCOLA DE COMÉRCIO ALVARES PENTEADO 
CONEGO MANFREDO LEITE  COLÉGIO S. LUIZ  
MANOEL OTAVIANO JUNQUEIRA - JACAREÍ 
DR. MARIANO DE SIQUEIRA  BATATAIS 
MENENIO DE CAMPOS LOBATO - ITÚ 
DR. OSCAR THOMPSON  GUARATINGUETÁ 
PAULO NOGUEIRA FILHO - BEBEDOURO 
DR. PAULO VICENTE DE AZEVEDO  TIÊTE 
RAUL AFFONSO MACHADO - AMPARO 
DR. ROBERTO MOREIRA  PIARACICABA 
DR. RUY DE PAULA SOUZA  RIBEIRÃO BONITO 
TÁCITO DE ALMEIDA  SÃO MANOEL 
DR. THOMAZ LESSA  CENTRO LITERÁRIO ALFREDO PAULINO 
VICENTE DE PAULA VICENTE DE AZEVEDO - ITAPETININGA  

Como já dito, não era exclusivamente na comemoração do Dia da Independência que a 

Liga promovia conferências. Thomaz Lessa informa, ainda, a realização de várias outras, 

entre as quais as conferências realizadas por ocasião da comemoração da Batalha do 

Riachuelo , em 11 de junho 

 

marco histórico do dia em o Brasil venceu a Guerra do 

Paraguai, ou a Batalha do Riachuelo , como a entidade preferia denominar. Como já dito, 

também, essa não era uma data comemorada oficialmente, ou seja, não era um feriado 

nacional. Ao contrário, a comemoração em torno da Batalha do Riachuelo era, 

declaradamente, uma iniciativa particular da Liga Nacionalista, apesar de constar, em uma 

das ocasiões registradas, a participação da companhia da Força Pública e da cavalaria da 

Força Pública . Mesmo assim, os registros dão conta de que a entidade conseguia mobilizar 

um contingente razoável de adeptos. Possivelmente, além de aproveitar mais uma ocasião 

para a divulgação das teses nacionalistas, a Liga pretendia, ao que parece, chamar a atenção 

para a importância da marinha e do exército brasileiros, nas suas devidas funções, conforme o 

que se pode depreender dos comentários de Thomaz Lessa  

A Liga Nacionalista, pretendendo prestar uma significativa homenagem à marinha 
Nacional, que então estava na zona de guerra 

 

como contribuição do Brasil para a 
causa comum contra a Alemanha 

 

deliberou comemorar festivamente, em 1918, o 
aniversário da batalha do Riachuelo. Para isso nomeou uma comissão destinada a 
organizar uma grande passeata cívica, na qual tomassem parte todas as classes sociais. 
Para que a Marinha Nacional participasse da Comemoração, foi solicitado do Sr. 
Ministro da marinha se dignasse enviar uma representação das classes navais. Essa 
nossa solicitação foi prontamente atendida, pois S. Excia. Telegrafou ao comandante 
da guarnição da marinha, aquartelada em Santos, que um contingente viesse a S. Paulo 
para o fim de se incorporar ao desfile cívico. Além deste contingente vieram de 
Santos, para o mesmo fim, o Tiro Naval e o Tiro nº 11. (Lessa, 1919, p.22) 
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             Embora o relato justifique a passeata cívica em homenagem aos combates que 

estavam na guerra, observa-se que mesmo após o fim do conflito europeu 

 
Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), a Liga Nacionalista continuou a realizar conferências por ocasião da 

referida data - Batalha do Riachuelo . Assim, ao que parece, a primeira comemoração, 

realizada em 1918, teve como pretexto a guerra, no entanto, dada a repercussão registrada 

pelo relator, talvez a Liga tenha decidido manter essa comemoração, também, nos anos 

seguintes. Além disso, sabe-se que a defesa do serviço militar e da estruturação do exército 

era uma das reivindicações da Liga Nacionalista, como informado anteriormente.                

Após descrever a organização da passeata cívica e citar os participantes, Thomaz 

Lessa informa  

A noite teve lugar no Teatro Municipal, a conferência do Sr. General Luiz Barbedo, 
comandante da 6ª Região Militar e membro do Conselho deliberativo da Liga 
Nacionalista, sobre a Batalha do Riachuelo. Essa conferência, a que assistiu uma 
enorme multidão que ocupou inteiramente o Teatro Municipal, é sem dúvida uma das 
mais brilhantes propagandas das até agora feitas pela Liga Nacionalista, tal a 
repercussão que teve no nosso meio. (Lessa, 1919, p. 23)                

A respeito da mesma data, informa-se ainda, na sessão do Conselho Deliberativo de 

12 de abril de 1923, a realização das seguintes conferências em 11 de junho, com os 

respectivos conferencistas e locais (OESP, 13/4/1923, p. 4 e 14/4/1923, p. 5): 

- por João Sampaio, no Teatro Boa Vista , na capital; 
- por Sampaio Dória, em Campinas; 
- por Christiano Altenfelder Silva, em Araraquara; 
- por Mario Cardim, em Jaú; 
- pelo acadêmico Roldão Lopes de Barros, em Botucatu; 
- pelo acadêmico Theotonio Monteiro de Barros Filho, em Taubaté; 
- pelo acadêmico M. de Campos, em Guaratinguetá e 
- pelo bacharelando Francisco Pati, em Limeira.  

Nota-se que alguns dos nomes acima registrados como conferencista da Liga, nas 

diversas comemorações, não eram membros da direção, nem mesmo do Conselho 

Deliberativo, ou sócios da entidade. Provavelmente, eram simpatizantes ou delegados , aos 

quais o grupo dirigente da Liga confiava a tarefa de representá-la. Entre estes, foram citados 

em outra ocasião, Lourenço Filho, Roldão Lopes de Barros e Antonio de Almeida Junior137.  

                                                           

 

137 O primeiro citado, Lourenço Filho, havia sido aluno de Sampaio Dória. Roldão Lopes de Barros era professor 
da Escola Normal da Praça, junto com Sampaio Dória. Almeida Junior, que havia sido professor de Lourenço 
Filho, desempenhava a função de vice-diretor da Escola Normal da Praça. Todos esses, então, integravam a rede 
de relações de Sampaio Dória, aglutinada até esse momento, na Escola Normal da Praça. Com estes homens 
Sampaio Dória estreitou laços, posteriormente, por ocasião de sua participação na Sociedade de Educação e na 
fundação do Lyceu Nacional Rio Branco, por exemplo. 
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Além deles, estão registrados outros tantos, não localizados como membros da Liga 

Nacionalista. Talvez, o grande de número de conferências, além do envolvimento dos 

membros da entidade em outras atividades ou, ainda, a indisposição de alguns deles para esse 

tipo de atividade, tenha levado a direção da Liga a adotar a prática de enviar representantes 

externos aos seus quadros, o que representava, de certa forma, a ampliação de seu raio de 

alcance. 

Supõe-se, ainda, que alguns desses conferencistas, se não todos, levavam consigo uma 

cartilha das teses defendidas pela Liga, provavelmente, elaborada pela comissão de Cultura 

Cívica, cuja função, entre outras, era a de organizar as teses defendidas pela Liga, bem 

como convidar os conferentes . Lembrando, ainda, que Sampaio Dória era um dos membros 

dessa comissão. 

No entanto, não somente as datas cívicas eram as ocasiões em que o grupo dirigente da 

Liga Nacionalista aproveitava para enviar um conferencista. Na verdade, observou-se que em 

todas as ocasiões em que a Liga se fez presente, por mote próprio 

 

na condição de 

organizadora de alguma solenidade, ou como convidada 

 

um de seus representantes proferia 

um discurso, talvez, improvisado, ou mesmo uma conferência encomendada. O certo é que 

algum representante da Liga discursava.  

Nota-se, antão, a participação de Sampaio Dória, não só na comissão organizadora 

destas conferências 

 

a comissão de Cultura Cívica, como também na condição de um dos 

principais conferencistas da Liga, ao lado de Frederico Vergueiro Steidel e J. M. de Azevedo 

Marques. Observa-se, ainda, que Sampaio Dória proferiu conferências sobre variados temas 

de interesse da Liga Nacionalista, tais como a educação cívica, o nacionalismo, o voto, o 

analfabetismo. Nesse sentido, pode-se afirmar que a oratória era, certamente, uma de suas 

destacadas habilidades138. 

Por fim, cabe um comentário a respeito do público alvo das conferências. Frederico 

Vergueiro Steidel comunicou, em uma das primeiras sessões da Assembléia Geral da Liga 

Nacionalista, que a realização de conferências sobre teses que respeitam ao nacionalismo , 

seriam dirigidas às camadas sociais mais elevadas, concitando-as a refletirem sobre os 

problemas nacionais . (OESP, 27/7/1917, p.4) 

Como informado anteriormente, tudo indica que os componentes das camadas mais 

elevadas eram os professores, estudantes, artistas, militares, intelectuais, considerando os 

locais de realização das conferências, quais sejam: a Faculdade de Direito de São Paulo, a 

                                                           

 

138 A prática das conferências foi amplamente utilizada, por Sampaio Dória, quando ocupou o cargo de diretor 
geral da Instrução Pública de São Paulo, de 29 de abril de 1920 a abril de 1921, como será comentado adiante. 



  
134

Escola Politécnica, Escola de Medicina, Escola Normal da Praça e a do Brás, bem como a 

Escola Normal de outras cidades do interior do estado; Centro Acadêmico Onze de Agosto, 

Escola de Comércio Álvares Penteado, Ginásio Anglo- Brasileiro, Ginásio do Estado, Teatro 

Boa Vista, Quartel do Exército de Quitaúna, 4º Batalhão de Caçadores, Grupos Escolares, 

Teatro Municipal, Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. 

Embora a Liga tenha promovido conferências em todos os anos de sua existência, 

verificou-se uma concentração bem maior delas nos anos de 1917 e 1918, principalmente nas 

duas datas privilegiadas pela entidade, o dia da Independência e a Batalha do Riachuelo . 

Mesmo assim é possível supor que a entidade conseguiu alcançar um público razoável, o qual 

conheceu, pessoalmente, as intenções e propostas defendidas pela entidade. Talvez por meio 

dessas conferências, a Liga Nacionalista adquiriu novos discípulos.  

2.3.2 - As Escolas Primárias da Liga Nacionalista   

As escolas primárias de combate ao analfabetismo foram anunciadas como uma das 

medidas para a propaganda da idéia nacionalista da Liga, na primeira sessão da Assembléia 

Geral da entidade, realizada por ocasião de sua fundação, em 15 de dezembro de 1916. 

(OESP, 16/12/1916, p.5)  

Contudo, a importância que tas escolas assumiram na história da entidade superou, ao 

que parece, as intenções inicialmente registradas. Verificou-se abundante documentação a 

respeito dessas escolas, comparando-se com a documentação disponível em relação às outras 

áreas de atuação da Liga, o que também atesta, como foi declarado por diversas vezes, terem 

sido alvo privilegiado de preocupação da entidade.  

Não por acaso, observou-se que seu presidente 

 

Frederico Vergueiro Steidel, 

acompanhou de perto os trabalhos da comissão de instrução, encarregada de elaborar as 

propostas e dar encaminhamento às medidas referentes à organização e ao funcionamento das 

escolas da Liga.  

Steidel compareceu em duas das sessões da comissão de instrução. Mais do que isso, 

Steidel, interferiu de modo decisivo na condução dos trabalhos da referida comissão, o que 

parece confirmar a hipótese de que as principais decisões relativas à entidade não eram 

tomadas nos órgãos públicos de organização e direção da Liga, conforme registro de, 

especificamente, duas reuniões da comissão de instrução, nas quais Frederico Vergueiro 

Steidel compareceu, apresentando várias resoluções para serem submetidas à comissão, o que 

resultou na aprovação de todas, fato já previsto. Em uma das sessões da comissão de 
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instrução, em 11 de fevereiro de 1920, Steidel apresentou a regulamentação das escolas 

nacionalistas 139.  

A população que se pretendia atender nas escolas da entidade 

 
os trabalhadores, 

especialmente os operários 

 
foi se apresentando como o público que merecia atenção 

urgente, por diversos motivos. Entre eles, o fato de ser um dos propósitos da Liga 

Nacionalista a instituição do voto secreto e obrigatório, o que atingiria fatalmente essa parcela 

da população, provavelmente, considerada de risco, devido às circunstâncias políticas do 

período em que a Liga iniciou sua atuação, marcadas por constantes movimentos grevistas, 

particularmente liderados por grupos políticos organizados e envolvidos com as correntes

 

anarquistas e comunistas. Esses trabalhadores, de modo geral, eram imigrantes. Situação, 

igualmente, preocupante para os integrantes da Liga Nacionalista, conforme declaração do 

secretário geral da entidade, Thomaz Lessa  

Julgou a Liga Nacionalista que a par da propaganda pela disseminação da instrução, 
podia ela, concorrer para a diminuição do analfabetismo, fundando escolas noturnas 
gratuitas, destinadas exclusivamente às classes trabalhadoras. 
País de população pouca densa, para onde se dirigem correntes imigratória compete-
nos providenciar de modo a radicar à nossa terra o estrangeiro que aqui vem ganhar a 
vida. É preciso salientar que o imigrante tirado principalmente da parte inferior das 
populações é geralmente analfabeto e que ele raramente abandona o país com o intuito 
permanente. (...) Não é raro encontrarem-se indivíduos, que aqui nasceram, que aqui 
sempre viveram e que no entanto se julgam estrangeiros. (...) Ora a germinação desse 
sentimento em indivíduos aqui nascidos, oferece sério perigo, se providências 
adequadas não forem tomadas. É preciso evitar que o filho do imigrante, aqui nascido, 
se sinta ligado a um país estranho, e a forma própria para a solução desse problema é a 
escola. Na escola poderão ser ensinadas a nossa História e a nossa língua; poderão ser 
cultivados aqueles sentimentos que devem pertencer a todos os brasileiros, e destarte é 
possível nacionalizar os nacionais. 
É indispensável evitar que os brasileiros se deixem empolgar por sentimentos que não 
sejam o sentimento nacional. 
Foi visando principalmente essa delicada questão que a Liga Nacionalista deliberou 
fundar escolas noturnas, onde ia ter lugar um trabalho de nacionalização, ao lado da 
guerra ao analfabetismo. Para que as duas questões pudessem ser atacadas ao mesmo 
tempo a nossa sociedade localizou todas as escolas em bairros de intensa população 
operária, onde é grande a porcentagem de imigrantes e de filhos de imigrantes.  
(...) 
(...)Ultimamente, por ocasião da greve declarada nesta capital, procuramos dissuadir 
os alunos nossos da prática de atos violentos, mostrando-lhes as diversas maneiras que 
lhes assistiam para a consecução e garantia de seus direitos, sem a necessidade de 
violar as nossas leis. (Lessa,., 1919, pp. 10, 11)  

A preocupação de nacionalizar os nacionais , deixa patente que, além dos imigrantes, 

pretendia-se atingir, os trabalhadores.  

                                                           

 

139 Assinala-se que no regulamento das escolas da Liga Nacionalista, apresentado por Steidel, as decisões 
referentes às escolas da Liga ficavam sob a responsabilidade do próprio Steidel 

 

presidente da entidade, 
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Sendo assim, uma das medidas iniciais tomadas pela Liga Nacionalista foi, justamente, a 

criação, organização e funcionamento de escolas noturnas que tinham como público alvo 

todos os operários  alfabetizados ou não, mulheres e homens, brasileiros e estrangeiros.  

Três meses depois da fundação da Liga Nacionalista, em sessão da Assembléia Geral 

da entidade, realizada em 24 de março de 1917, no salão nobre da Sociedade Paulista de 

Agricultura, Frederico Vergueiro Steidel inicia seu discurso da seguinte forma: 

Aproxima-se a época da abertura dos trabalhos escolares; é época em que as 
andorinhas voltam aos seus ninhos retemperadas as forças e revigorado o entusiasmo 
pelas idéias generosas; é pois o momento de cogitarmos da realização prática de nosso 
programa e da franca e denotadamente entrarmos em ação visto ser Liga Nacionalista 
principalmente uma federação acadêmica 

 

o plano de combate está traçado e os 
combatentes nos seus postos, falta-nos somente iniciar a peleja (..).(OESP, 28/3/1917, 
p. 5)  

Steidel, ainda no mesmo discurso, destaca os principais e iniciais fins perseguidos pela 

Liga, conforme já citado. 

Dentre os seus fins dois existem que merecem em primeiro lugar a nossa atenção, e 
aos quais se devem dirigir desde já os nossos melhores esforços; refiro-me à difusão 
da instrução no país e ao desenvolvimento da educação cívica e política do povo 
brasileiro. A realização desses fins deve, a meu ver, constituir o nosso primeiro passo, 
porque os outros objetivos da Liga Nacionalista, tais como o reeguimento do espírito 
de solidariedade nacional, o interesse pelas coisas e problemas vitais do Brasil, o 
combate à abstenção eleitoral, o estudo dos problemas que interessam a nacionalidade 
brasileira, o escotismo, as linhas de tiro e o preparo militar, esses só podem ser 
atingidos tendo como base a instrução elementar e a educação cívica e política. 
É mister que o povo antes de tudo possa compreender o alcance desses fins, para que 
depois o chamemos a cooperar para a sua realização. Partindo dessa consideração eu 
proporia, como primeira tentativa, a qual (?) os resultados mais fecundos, a criação de 
uma escola noturna onde seja ministrado ao povo instrução elementar, principalmente 
educação cívica e política. (OESP, 28/3/1917, p. 5)  

Destaca-se a afirmação de Steidel, acima citada, de que somente depois de educado 

civicamente, seria o povo chamado a cooperar para a realização dos fins propostos. Steidel, 

apresentou, ainda, os meios e modos de realizá-la. Nesse sentido, o presidente da Liga, 

continua seu discurso, descrevendo detalhadamente a organização e o funcionamento previsto 

para essas escolas.  

Pensei a princípio que essa escola funcionasse no teatro da cidade, em grandes salas 
que facilmente poderíamos obter, mas abandonei essa (? ...) que o operário nos venha 
procurar, percorrendo distâncias às vezes consideráveis, após um dia de labor pesado. 
Afigura-se-me mais prático irmos procurar o operário no seu bairro, seja ele o Brás, 
Bom Retiro, Vila Mariana ou Lapa. 
Não foi a montanha que procurou Maomé, foi Maomé quem se dirigiu à montanha. Aí 
não será difícil obter do governo que nos ceda uma ou mais salas em um dos grupos 
escolares, onde todas as noites, durante uma hora, estudantes das nossas escolas, de 

                                                                                                                                                                                         

 

esvaziando, assim, a atuação dos integrantes da comissão de instrução, cujas responsabilidades restringiram-se às 
chamadas funções técnicas . 
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Direito, de Medicina e Politécnica, darão aos operários do bairro lições de instrução 
elementar e de educação cívica política, sob a direção de um professor profissional, 
sob a fiscalização de representantes da Liga Nacionalista, e obedecendo a um 
programa racional a ser elaborado. 
À primeira escola seguir-se-ão outras se os nossos esforços forem coroados de êxito. 
Talvez convenha dividir os operários em dois grupos: o dos analfabetos e o dos que já 
possuem instrução elementar, e fornecer a cada grupo apenas três lições por semana, 
afim de lhes deixar ainda alguns dias de descanso, para suas diversões habituais. Aos 
primeiros ensinar-se-ia a ler, escrever e contar, aos segundos noções elementares de 
geografia, aritmética e história do Brasil. Esta parte da aula que não deverá exceder a 
meia hora, seria em verdade o pretexto para o ensino cívico, que deve constituir nosso 
objetivo principal. (OESP, 28/3/1917, p. 5)  

Nota-se, também, o fato de serem os estudantes das escolas superiores aqueles que 

comporiam o grupo de professores das escolas da Liga, embora devessem atuar sob a 

fiscalização de um professor profissional . Steidel, também, informa que a instrução 

elementar , ou seja, ler, escrever e contar , destinava-se aos não alfabetizados, ao passo que 

as noções elementares de geografia, aritmética e história do Brasil , ao grupo de operários já 

alfabetizados 

 

conteúdo tido como o pretexto para o ensino cívico 

 

principal objetivo da 

Liga140.  

A consciência da necessária paciência e perseverança, características do trabalho 

educativo pretendido, é evidenciada na continuidade do discurso de Steidel. Esperançoso, 

afirma: E aos poucos veremos essa massa amorfa tomar forma perfeita, e nela penetrar 

noções exatas e elevadas, que infelizmente são desconhecidas entre nós, mesmo por gente de 

certa cultura . (OESP, 28/3/1917, p.5) 

De certo modo, as declarações de Steidel e de Thomaz Lessa alteram, em parte, a 

interpretação presente na historiografia a respeito do interesse da Liga Nacionalista no 

combate ao analfabetismo, já que ests não era, ao que tudo indica, o único e, talvez, nem o 

principal objetivo, embora bastante alardeado pela própria entidade. Nesse sentido, as escolas 

da Liga seriam somente um meio para atrair os operários para sua pregação cívica, este sim o 

principal interesse, não restrito aos analfabetos, nem tão pouco ao povo, uma vez que, como já 

informado, foram organizadas outras estratégias para atingir, também, um público 

caracterizado como pertencente à elite cultural, mediante, as conferências, as publicações de 

artigos no OESP, folhetos e boletins de propaganda cívica, assim como o Manual de 

Instrução do cidadão, escrito por Sampaio Dória. 

                                                           

 

140 Salienta-se o fato da Liga pretender atingir, também, os operários já alfabetizados, talvez o principal alvo e, 
possivelmente, o mais difícil. A única documentação localizada que comprova o atendimento dos alunos 
operários já alfabetizados, refere-se ao relatório de Thomaz Lessa (1919), secretário da Liga Nacionalista.  
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Ainda acerca das escolas populares da Liga Nacionalista, Frederico Vergueiro 

Steidel, no mesmo discurso acima citado, descreve a organização, conteúdo e método de 

ensino a serem adotados e obedecidos nestas escolas noturnas para operários. 

Assim ao estudante que dá essas noções sucede-se o estudante que em linguagem 
singela, e ao alcance de seus alunos, procurando sempre exemplificar, lhes explicará 
como e porque se formam as organizações sociais, qual o elo que une os seus 
membros, constituindo-se as nações com uma pátria; qual o valor de cada cidadão 
nessas organizações; como é que o cidadão tem direitos e deveres, como exerce uns e 
cumpre os outros; a necessidade da direção política fundada no princípio da 
representação, de que é expressão prática o voto; a liberdade e a consciência no seu 
exercício; a necessidade do cidadão se interessar pelos negócios públicos; o dever 
supremo da defesa da pátria. (OESP, 28/3/1917, p. 5)  

A respeito do método, Thomaz Lessa é mais explícito. Dois anos depois, portanto 

quando as escolas já estavam em funcionamento, ele declara que as escolas da Liga 

obedeciam aos preceitos da moderna pedagogia, sendo adotado com resultado satisfatório, o 

método analítico 141. (Lessa, 1919, p. 11) 

Não satisfeito com a ocupação de algumas noites do operário, Steidel declara, 

também, a intenção de alargar os horizontes desse trabalho de educação cívica, ao mesmo 

tempo, que condena as práticas comuns de lazer dos operários, propondo, para eles e suas 

famílias142, o seguinte: 

Se for possível trataremos de ajuntar exibições cinematográficas de história natural e 
geografia, aos domingos, acompanhadas de explicações orais, para os operários 
matriculados e suas famílias, afastando-as do perigo das fitas imorais e perniciosas, 
que lhes são habitualmente fornecidas. As lições serão dadas em linguagem acessível à 

                                                           

 

141 O método analítico era considerado na época, por alguns, o mais moderno método de ensino, embora 
houvesse um debate acirrado a respeito. Oscar Thompson, integrante do grupo dirigente da Liga, anos antes, na 
condição de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, em sua primeira gestão 

 

1909-1911, determinou, 
entre outras medidas, a oficialização do ensino da leitura pelo método analítico. Formado na Escola Normal da 
Praça, em 1891, percorreu uma rápida trajetória profissional. Um ano depois de formado assumiu o cargo de 
professor da Escola Normal do Carmo  anexa à Escola Normal da Praça. Em 1893 ocupou o cargo de diretor da 
Escola Modelo, substituindo Miss Browne, o que significava na época alto prestígio. Logo depois, em 1894, 
passou a dirigir a Escola Normal da Praça (Cf. Gonçalves, 2002). Nessas décadas, iniciou-se ampla divulgação 
acerca do método intuitivo , considerado, por alguns, primeira denominação do que seria depois o conhecido 
como método analítico . (Cf. Capítulo IV do presente trabalho) Esse foi o ambiente no qual se formou Oscar 
Thompson, integrante da comissão de instrução da Liga Nacionalista, ao lado de Américo Brasiliense de Moura, 
normalista formado pela Escola Normal da Praça no período em que Thompson era diretor desta instituição. 
Américo Brasiliense ingressou ali como professor da cadeira de português, literatura e latim, em 1914. Herdeiro 
dessa herança pedagógica, Sampaio Dória, aprovado em curso para a cadeira de Psicologia, Pedagogia e 
Educação Cívica da mesma instituição, também no ano de 1914, como informado anteriormente, foi um 
ferrenho defensor do método analítico, a partir da formulação de Willian James, como declarou em várias de 
suas publicações. Na primeira delas 

 

Princípios de Pedagogia (1914), escrita com a finalidade de participar do 
referido concurso, Sampaio Dória apresentou suas posições pedagógicas fundamentadas no dito método, o que  
certamente, conquistou parcela considerável dos professores da Escola Normal da Praça e, especialmente, seu 
diretor 

 

Oscar Thompson. Talvez, esse momento, marcou o início dos laços de amizade e cumplicidade entre 
eles, se é que já não existiam antes, em algum outro lugar oculto , leia-se, a Sociedade dos Patriotas. 

142 Convém informar que a Liga Nacionalista atuou, incisivamente, para o combate ao jogo de azar, ao álcool, 
além de incentivar a educação da mulher, não somente a operária, para o que se criaram, também, escolas 
noturnas femininas, como será informado adiante.  
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inteligência dos operários, e o método que se me afigura melhor será o da 
exemplificação, que facilmente se grava na memória de quem ouve. (OESP, 
28/3/1917, p. 5)  

Em 31 de maio de 1917, portanto, dois meses depois do citado discurso de Steidel, 

informa-se, em outra sessão da Assembléia Geral da Liga Nacionalista, que  

A comissão de instrução apresentou à Liga regulamentos e programas para as escolas 
noturnas, que vão ser fundadas. 
A comissão visitou várias escolas noturnas estaduais e solicitou do governo do Estado 
salas para o funcionamento de suas escolas. O sr. Dr. Oscar Rodrigues Alves, 
secretário do Interior, prontamente atendeu ao pedido da comissão, mandando adaptar 
diversas salas de escolas públicas, para aquele fim. 
A comissão, na reunião do dia 31 de Maio, propôs ainda fossem convidadas pela Liga 
as municipalidades da capital e do interior do Estado, para a auxiliar no combate ao 
analfabetismo, criando escolas para a difusão do ensino primário e escolas de artes e 
ofícios, fiscalizando também rigorosamente todos os estabelecimentos particulares de 
ensino, com especialidade o ensino da língua vernácula, geografia e história do Brasil 
e de educação cívica. (OESP, 3/6/1917, p.3)  

A proposta acerca do ensino profissionalizante 

 

acima mencionada como escolas de 

artes e ofícios 

 

constava já nos estatutos da Sociedade dos Patriotas e, por decorrência, foi 

incorporada aos estatutos da Liga Nacionalista. Todavia não foram localizados registros a 

respeito da concretização da proposta. A não ser o que consta em uma das atas da comissão de 

instrução, de 11 de fevereiro de 1920, informando que Frederico Vergueiro Steidel propôs que 

a Liga encaminhasse uma representação à Câmara Municipal de São Paulo solicitando a 

criação uma escola com esse fim.  

A solicitação da Liga Nacionalista para que o poder público colaborasse com seus 

objetivos, conforme Steidel informou, foi constantemente verificada na documentação 

disponível em relação, não somente à questão da instrução, como também em relação ao voto, 

por exemplo. Observou-se pronto atendimento dos órgãos públicos estaduais e municipais de 

algumas cidades do interior do estado às solicitações da Liga relativas à instrução. Quanto ao 

voto, porém, a disposição dos poderes públicos não era a mesma, embora neste aspecto a 

entidade lidasse com outras instâncias do poder público 

 

congresso estadual e federal, bem 

como a presidência da República. 

Há um fato que, talvez, explique a rápida e favorável resposta do poder público do 

estado de São Paulo às solicitações da Liga Nacionalista no tocante às questões da instrução. 

No período em que a Liga Nacionalista atuou, especialmente de 1917 a 1920, Altino Arantes 

de Marques ocupava o governo do Estado de São Paulo e Washington Luis a prefeitura de 

São Paulo, de 1914 a 1919. Oscar Rodrigues Alves era o secretário do Interior e Oscar 

Thompson o diretor geral da Instrução Pública do estado, como já informado. Os laços entre 
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os integrantes da Liga Nacionalista e Oscar Thompson estavam evidentes. Em outros casos, 

contudo, somente o cruzamento de suas trajetórias poderia revelar a existência destes laços143.  

Altino Arantes, como ficou conhecido, nasceu em Batatais em 29 de setembro de 

1876. Fez os estudos no Colégio São Luiz de Itú e na Faculdade de Direito de São Paulo em 

1892, tendo ingressado ali com 16 anos, portanto, no mesmo período que Reynaldo Porchat, 

membro do grupo dirigente da Liga, embora Altino Arantes fosse bem mais novo que 

Reynaldo Porchat. A biografia disponível dá conta, também, que Altino Arantes, quando já 

formado, regressou à Batatais, sua cidade natal, na qual advogou por alguns anos. E, ainda, 

informa os cargos por ele ocupados em órgãos públicos do estado de São Paulo, na Secretaria 

do Interior de 1911-1915 e na presidência do governo do Estado de São Paulo de 1916 a 

1920, como já informado. Depois disso, foi deputado federal de 1921-1930, representando o 

Partido Republicano Paulista (PRP). Ainda ocupou a presidência do partido de 1920-1923. 

Foi, também, sócio Benemérito Benfeitor da Santa Casa de Misericórdia de SP e sócio da 

Sociedade dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito São Paulo144.  

Considerando a participação de Altino Arantes nessas entidades e instituições, é 

possível constatar que esteve ligado a vários dos integrantes da Liga Nacionalista desde a 

década de 1910. Destaca-se, ainda, sua participação na Sociedade dos Antigos Alunos da 

Faculdade de Direito que, conforme já apontado, era uma entidade pertencente à Bucha 

 

secreta dos alunos da Faculdade de Direito. Assim, há indicações suficientes de que havia 

estreitos laços políticos entre Altino Arantes e o grupo dirigente da Liga Nacionalista, o que 

explica, ao menos em parte, os benefícios alcançados pela entidade, junto aos altos escalões 

do governo paulista145. 

A cumplicidade, mais evidente, entre estes homens, foi verificada, repete-se, no que 

tange ao encaminhamento das solicitações da Liga Nacionalista, acerca das escolas noturnas. 

Pouco mais de um mês após o comunicado do envio da solicitação de salas em escolas 

                                                           

 

143 Nesse sentido vale registrar, por exemplo, a situação de Altino Arantes e Washington Luís, presidente do 
Estado de São Paulo, no período posterior, de 1920 a 1924 

 

governo no qual Sampaio Dória foi diretor da 
instrução pública de 1920 a 1921. Além disto, Washington Luís assumiria, anos depois, a presidência da 
República. Não por acaso, há vasta produção biográfica a respeito de Washington Luis, assim considera-se 
desnecessário oferecer maiores informações sobre ele. O mesmo tratamento, porém, não foi dispensado, pela 
historiografia, a Altino Arantes, o que pode ser explicado, possivelmente, por este não ter galgado postos 
públicos tão elevados quanto o outro. Sendo assim, serão mencionadas algumas informações da trajetória 
pessoal, profissional e política de Altino Arantes, procurando demonstrar sua proximidade com os integrantes da 
Liga, como afirmado acima. 
144 Cf. Quem é Quem no Brasil, 1953, p. 49 
145 Altino Arantes participou, também, de uma das lojas maçônicas existentes no período, a Loja Filantrópica 

 

juntamente com Washington Luis. A este respeito, conferir Bandecchi, (1978, pp.93, 99). 
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públicas para o funcionamento das escolas da Liga, Steidel informa, na sessão da Assembléia 

Geral de 26 de julho de 1917, realizada no salão nobre do Instituto Histórico, que  

A Liga Nacionalista inicia a sua vida sob os melhores auspícios; bafejada pela boa 
vontade do governo do Estado de S. Paulo, que nos oferece as salas necessárias para o 
funcionamento das nossa escolas, e nos dá o apoio moral da colaboração do diretor 
geral da Instrução Pública, o dr. Oscar Thompson, uma das maiores autoridades 
pedagógicas que possuímos; nós começamos a realização de nosso programa indo 
procurar o operário nos seus centros, afim de ministrar-lhe as noções indispensáveis 
para se tornar um cidadão útil. (OESP, 27/7/1917, p. 4)   

2.3.3 -  A Organização e o Funcionamento das Escolas da Liga Nacionalista   

Uma das primeiras medidas tomadas pela entidade foi a fundação e organização dessas 

escolas, conforme anunciou seu presidente, Frederico Vergueiro Steidel. As escolas da Liga 

Nacionalista destinavam-se, principalmente, aos trabalhadores analfabetos, homens e 

mulheres, assim como aos já alfabetizados, conforme informação anterior. Logo nos 

primeiros meses de 1917, foram anunciados, em Assembléia Geral, os objetivos, programa e 

regulamento dessas escolas146.  

O Programas de ensino das escolas da Liga Nacionalista de São Paulo foi dividido 

em: 

- Leitura e Linguagem (leitura, linguagem oral e escrita); 
- Aritmética; 
- Geografia e História (geografia e história do Brasil); 
- Lições Gerais (morfologia geométrica, higiene, noções de ciências naturais) e 
- Educação Moral e Cívica.  

Em cada um desses itens há a descrição dos pontos a serem desenvolvidos. Nos 

itens Leitura e Linguagem e Aritmética e Educação Moral e Cívica apresentam-se tanto o 

conteúdo quanto indicações sobre o método de ensino. Nos outros itens do programa 

 

Geografia e História e Lições Gerais descreve-se somente o conteúdo, com a diferença de que 

em Geografia e História o conteúdo está divido em pontos . Somente no item Leitura e 

Linguagem consta uma introdução geral sobre o método adotado 

 

o analítico, bem como os 

                                                           

 

146 Quanto ao programa das escolas da Liga, foi localizado somente um documento, publicado em 1919, pela 
Sessão de Obras d O Estado de S. Paulo, em formato de livreto de 14 x 9 cm, contendo 13 páginas . O referido 
documento foi apresentado, por Boto (1999), como fotocópia do original. Não se sabe, portanto, se este 
documento é o mesmo a que fez referência Frederico Vergueiro Steidel, nas primeiras sessões da Assembléia 
Geral da Liga Nacionalista, ocorridas no início de 1917. Quanto ao regulamento, provavelmente, houve um 
primeiro que vigorou durante o ano de 1917 até meados de 1918 que, apesar de mencionado, não foi localizado. 
Mas há registros de um outro regulamento das escolas da Liga, apresentado por Steidel, como já informado, na 
quarta sessão da comissão de instrução, ocorrida em 26 de julho de 1918. Este regulamento, supõe-se, foi o 
segundo que passou a vigorar a partir desta data.  
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procedimentos a serem seguidos, pelo do professor, no desenvolvimento do assunto da 

lição . (Cf. Anexo 3)  

Na Assembléia Geral da Liga Nacionalista, realizada em 24 de março de 1917, 

portanto, a primeira após a assembléia de fundação, informou-se a constituição de três 

comissões que deveriam dar encaminhamento às propostas apresentadas por Steidel, 

presidente da entidade. (OESP, 28/3/1917, p. 5) Uma das comissões foi a denominada 

comissão de instrução, ou seja, aquela que cuidaria das escolas destinadas aos trabalhadores, 

cuja função, então, seria a de estudar e apresentar parecer sobre o curso de instrução e seu 

funcionamento , como já dito. No entanto, as linhas gerais acerca das escolas da Liga já 

tinham sido anunciadas por Steidel na mesma assembléia. Dessa forma, não se sabe se os 

membros da comissão de instrução foram, efetivamente, os elaboradores dos programas e do 

regulamento das escolas da Liga para trabalhadores, embora para este fim tenha sido 

anunciada a constituição desta comissão. Sabe-se, porém, por meio das atas da comissão de 

instrução, que sua atuação destinou-se, ao menos, no sentido de encaminhamento das 

propostas anunciadas. 

Observam-se várias alterações na formação da referida comissão, ao longo dos anos de 

atuação da Liga, conforme relação abaixo: 

1ª composição - apresentada na Assembléia Geral de 24/3/1917 (OESP, 28/3/1917, p.5) 
Archimedes P. Guimarães  
Carlos Bellegarde 
Luiz A. Wanderley  
Silvio de Andrade Maia 
Theodureto de Carvalho   

2ª composição - apresentada nos estatutos da entidade em 1918 (OESP, 10/3/1918) 
Archimedes P. Guimarães  
Carlos Bellegarde 
Luiz A. Wanderley  
Oscar Thompson 
Theodureto de Carvalho  

3ª composição - apresentada em 25/8/1920 (Boto, Anexo ?) 
Oscar Thompson 
Theodureto de Carvalho 
José de Azevedo Antunes 
Henrique Bayma 
Américo Brasiliense de Moura  

4ª composição - apresentada em 1922 (OESP, 7/5/1922, p.4) 
Antonio de Sampaio Dória  
José Carlos de Macedo Soares 
Jorge Street 
Mário Pinto Serva 
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Os critérios que explicariam a formação da comissão de instrução não foram 

declarados em nenhum momento pelos integrantes da Liga Nacionalista. Em razão de sua 

variável composição, assim como da diversidade de atuação de seus membros, é possível 

somente indicar algumas hipóteses que justificam a presença de alguns destes homens na 

comissão de instrução, tais como Oscar Thompson, Archimedes Pereira Guimarães, Américo 

Brasiliense de Moura, Antonio de Sampaio Dória, Mário Pinto Serva, José Carlos de Macedo 

Soares e Jorge Street. 

A participação de Oscar Thompson, registrada em duas ocasiões, pode ser justificada 

por sua trajetória profissional, conforme apresentação anterior. Quanto a Américo Brasiliense 

de Moura, presente somente na terceira composição da comissão de instrução 

 

em 1920, 

possivelmente sua participação se devia, também, por sua formação, já que era normalista 

diplomado pela Escola Normal da Praça e por sua atuação profissional como professor da 

cadeira de português, literatura e latim, desde 1914, na escola em que se formou, tendo, então, 

ingressado na instituição no mesmo ano que Sampaio Dória.  

Em relação a Archimedes Pereira Guimarães 

 

engenheiro formado pela Escola 

Politécnica de São Paulo, em 1917, portanto na época um jovem acadêmico membro da Liga 

 

supõe-se que tenha participado dessa comissão, nas duas primeiras composições, a de 1917 

e 1918, em virtude de sua atuação como secretário do Ginásio Macedo Soares 

 

onde 

lecionou Sampaio Dória, no qual foi também aluno. Porém, não permaneceu na comissão de 

instrução, provavelmente, em razão de ter sido comissionado, de 1919 a 1921, pelo governo 

federal para aperfeiçoamento nos Estados Unidos147.  

A respeito dos integrantes da última composição da comissão de instrução, a de 1922, 

há algumas hipóteses que explicam a presença deles. Sampaio Dória, havia se exonerado 

recentemente do cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo 

 

ocupado de abril 

de 1920 a abril de 1921, a respeito do que será comentado no próximo capítulo. Sobre ele, 

como já foi demonstrado, parece não restar dúvida quanto à pertinência de sua presença na 

comissão de instrução. Acerca de José Carlos Macedo Soares, talvez, pelo fato de ter escrito 

uma série de artigos publicados no OESP, no ano de 1920, sob o título Escolas de Fachada , 

os quais, posteriormente, constituíram um livro homônimo publicado, em 1920. Desenvolveu, 

nestes escritos, uma crítica contundente à situação da escola primária paulista, o que lhe 

garantiu certa notoriedade a respeito do assunto.  

Mário Pinto Serva escrevia com freqüência no OESP a respeito do analfabetismo, da 

escola primária, entre outros temas dedicados à análise da educação, o que, igualmente, pode 
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justificar sua participação na comissão de instrução. Por fim, cabe um comentário sobre a 

participação do industriário Jorge Street. Supõe-se que sua atuação na instauração de uma 

escola operária em sua indústria, mediante solicitação da Liga 

 
registrada na terceira sessão 

da comissão de instrução, realizada em 5 de maio de 1918, assim como o caráter modelar da 

escola da Liga ali existente, conforme noticiado no OESP (12/3/1922, p. 5) e cujos resultados 

práticos já podiam ser evidenciados, explicaria sua presença na comissão de instrução da 

Liga. Acerca dessa escola serão apresentados outros detalhes mais adiante.  

No entanto, pouco se sabe a respeito das atividades da comissão de instrução da Liga 

Nacionalista nessa sua última composição. Há registros mais detalhados somente a respeito 

dos anos de 1917 a 1920. No Livro de Atas das Sessões Comissão da Instrução da Liga 

Nacionalista estão registradas cinco reuniões, realizadas nas seguintes datas e com a presença 

dos seguintes integrantes, conforme relação abaixo: 

-5/8/1917, na sede da Liga (R. 15 de novembro, sala 22) 
-7/8/1917, na Escola Normal da Praça da República, às 20 h. 
-15/5/1918, na escola Normal da Praça da República 
-26/7/1918, na sede da Liga 
- 11/2/1920, na sede da Liga  

Primeira Sessão: 
Dia 5/8/1917  
Presentes:  
Archimedes P. Guimarães (secretário) 
Carlos Bellegarde 
Luiz A. Wanderley (presidente) 
Dr. Oscar Thompson  
Theodureto de Carvalho (vice-presidente)  

Segunda Sessão: 
Dia 7/8/1917  
Presentes: 
Archimedes P. Guimarães 
Carlos Bellegarde 
Luiz Wanderley 
Oscar Thompson    

Terceira Sessão: 
Dia 5/5/1918 -. 
Presentes: 
Prof. Américo de Moura 
Dr. Carlos Bellegarde 
Dr. Luiz Wanderley 
Dr. Oscar Thompson  
                                                                                                                                                                                         

 

147 Melo, 1954, p. 269 



  
145

Quarta Sessão: 
Dia 26/7/1918  
Presentes: 
Américo de Moura 
F. V. Steidel 
Luiz Wanderley 
Thomaz Lessa (secretário geral da LN)  

Quinta sessão: 
Dia 11/2/1920  
Presentes: 
Américo de Moura 
Carlos Bellegarde 
F. V Steidel 
Oscar Thompson   

Os membros mais assíduos nas sessões da comissão de instrução da Liga Nacionalista, 

foram Luiz Wanderley, o presidente da comissão e Oscar Thompson que, conforme já 

informado, nessa época ocupava o cargo de diretor da Instrução Pública. Carlos Bellegarde 

compareceu em três das cinco sessões registradas. Archimedes P Guimarães, secretário da 

comissão, compareceu somente às duas primeiras sessões, por razões já mencionadas. 

Theodoro de Carvalho somente na primeira sessão. Américo de Moura ingressou 

posteriormente tendo comparecido nas duas sessões realizadas em 1918. Thomaz Lessa, 

secretário geral da Liga Nacionalista, esteve presente em uma das sessões e Frederico 

VergueIro Steidel em duas, como já destacado.  

A primeira sessão da comissão de instrução, realizou-se na sede da Liga. Informa o 

relator que, após a constituição do Conselho Deliberativo, teve início o trabalho desta 

comissão, com a entrega do projeto do Sr. Amadeu Amaral sobre a criação da Caixa 

Escolar para ser estudado pelo Sr. Dr. Oscar Thompson. Carlos Bellegarde comunica que o 

prof. Euclydes Luz dissera estar disposto a dirigir as aulas da primeira escola da Liga, o 

Grupo Escolar da Mooca, sobre o que o Sr. Dr. Thompson encarregou-se de entender-se com 

o dito professor. Foi discutido o pedido da sociedade Literária Alvarez de Azevedo a 

respeito da criação de uma escola dirigida por sócios desse grêmio e sob o patrocínio da Liga 

Nacionalista. 

A segunda sessão realizou-se na Escola Normal da Praça da República, às 20 horas, 

portanto dois dias após a primeira sessão, na qual deu-se à leitura do projeto de criação das 

Caixas Escolares, de Amadeu Amaral, estudado por Oscar Thompson, conforme designação 

da sessão anterior. Thompson lembrou que deveriam ser acrescentadas algumas medidas de 
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grande alcance para os fins em vista e passaram-se cópias para o estudo dos membros 

restantes da comissão e, ainda, comunicou que já se achavam abertas as vagas para a 

primeira escola, com sede na Mooca e que o prof. Euclydes Luz, mediante apenas uma taxa 

correspondente ao transporte de bonde, se encarregaria da regência das aulas, no que deveria 

ser auxiliado por acadêmicos, posteriormente indicados. Ao mesmo tempo indicou para 

Inspetor Escolar o Sr. Dr. Carlos Bellegarde . Oscar Thompson propôs, também, que o Sr. 

Presidente ficasse encarregado de entender-se com os diretores do grêmio Alvarez de 

Azevedo, no sentido de se remover o único obstáculo que impedia a aceitação imediata do seu 

generoso oferecimento. Foi lido o regulamento das Escolas da Liga Nacionalista, com 

algumas modificações propostas por Oscar Thompson. Na ata, estão registrados apenas os 

seguintes itens a respeito do referido regulamento:  

- os períodos de férias serão os mesmos das escolas públicas; 
- colocar em artigo único: os professores profissionais serão dispensados pelo Inspetor e os 

sócios da Liga Nacionalista que não aceitarem o desempenho do cargo de professor (ou 
dele se ?) desempenharem mal serão dispensados pelo Inspetor e levados seus nomes ao 
conhecimento do Presidente da Liga para providências . (Livro de Atas da Comissão de 
Instrução)  

De acordo com o relatório de Thomaz Lessa (1919), a primeira escola da Liga, 

denominada 1º Grupo Escolar Masculino  Mooca,  

iniciou seu funcionamento regular no dia 16 de outubro de 1917. Concorreram a 
primeira matrícula nada menos de 242 operários, o que nos obrigou a criar classes 
suplementares.  
Desses 242 alunos eram analfabetos 171; os restantes 71 alunos eram indivíduos de 
instrução incompleta: uns tinham em vista apenas aprender a dividir, outros a 
multiplicar, outros ainda escrever, alguns regras de juros.  
E a melhor prova de que esse número não necessitava de instrução completa é que no 
fim do ano de 1917, a matrícula acusava a existência apenas de 179 alunos. (Lessa, 
1919, p. 13)  

Thomaz Lessa informa, também, que a primeira escola da Liga foi instalada no 

edifício do Grupo Escolar Oswaldo Cruz que, gentilmente, foi cedido pelo sr. Secretário do 

Interior do Governo do Estado de São Paulo . (Lessa, 1919, p. 13) Apresenta, ainda, os 

nomes do diretor que foi nomeado para esta escola, o Sr. Euclydes Luz, citado na ata da 

primeira sessão da comissão de instrução, bem como os seis professores, provavelmente 

acadêmicos. O mesmo relator dá conta de que estes primeiros professores permaneceram por 

poucos meses, sendo substituídos por outros, assim como ocorreu com o diretor nomeado, o 

que sugere certa dificuldade para manter o funcionamento dessas escolas, muito mais devido 

ao grupo de professores que trabalhava, inicialmente, em regime de voluntariado 
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recebendo, quando muito, uma ajuda de transporte, conforme está registrado na ata da 

segunda sessão da comissão de instrução148.  

Apesar das dificuldades declaradas, foram registradas, nessa primeira escola fundada 

pela Liga, 254 (duzentas e cinquente) matrículas no ano de 1918, embora tenham sido 

eliminados 78 (setenta e oito) matriculados pois já freqüentavam escolas durante o dia ; do 

restante 

 

176 (cento e setenta e seis), 127 (cento e vinte e sete) alunos eram brasileiros e 49 

(quarenta e nove) estrangeiros, divididos em cinco classes, com freqüência diária de 48,0 , 

ainda de acordo com Thomaz Lessa. (1919, p. 13) Ao final do relato a respeito dessa escola, 

Thomaz Lessa informa que 400 (quatrocentos) operários aprenderam a ler e escrever . 

No tocante ao pedido de instalação de uma escola da Liga pelo Grêmio Literário 

Alvarez Azevedo, Thomaz Lessa registra a fundação da Escola Nacionalista Álvares de 

Azevedo , patrocinada pela Liga Nacionalista. Em 1918 esta escola tinha 47 alunos 

matriculados, em 4 classes, dos quais 41 eram brasileiros e 6 estrangeiros. A freqüência 

média diária foi de 6,2 para cada classe e a porcentagem foi de 52, 7 . No entanto, sem 

nenhuma outra explicação, informou que esta escola deixou de ser patrocinada pela Liga . 

(Lessa, 1919, p. 14) Ao que parece isso ocorreu no ano de 1919, já que em 1918, de acordo 

com a ata da terceira sessão da comissão de instrução, abaixo descrita, ainda houve a 

designação de Américo Brasiliense de Moura para fiscalizar os trabalhos nessa escola. 

Ainda no ano de 1918, antes mesmo da terceira sessão da comissão de instrução, foi 

instalada mais uma escola noturna da Liga, em 15 de fevereiro, fundada pelo Grêmio 

Politécnico, da Escola Politécnica de São Paulo, sendo patrocinada pela Liga Nacionalista e 

denominada Escola Nacionalista Paula Souza .  

Iniciou-se a matrícula com 98 alunos tendo sido encerrada, no fim do ano com 105 
alunos. Desses 105 alunos eram brasileiros e 20 estrangeiros. A frequência média 
diária de cada classe elevou-se a 35,1 e a porcentagem de frequência a 66,8.  
Funciona esta escola em uma das salas da Escola Politécnica, para esse fim 
gentilmente cedida, sendo seu atual diretor o Sr. Henrique H. Florence. (Lessa, 1919, 
p. 14)  

Thomaz Lessa informa, ainda, que em 1919 a Escola Nacionalista Paula Souza 

registrou 127 (cento e vinte e sete) alunos matriculados. O relator atribuiu o funcionamento 

regular da escola, aos bons serviços de seus diretores, engenheiros Henrique Lefevre e 

Henrique H Florense , o primeiro membro do Conselho Deliberativo da Liga. 

                                                           

 

148 Vale acrescentar que, de acordo com o relatório de Thomaz Lessa, os professores recebiam, em 1918 e 1919, 
o valor de 60$000, por mês, como gratificação. Esta gratificação correspondia a, mais ou menos, 1/5 do valor da 
anuidade paga pelos sócios da Liga na mesma época, cujo valor era de 12$000. (Lessa, 1919, pp. 51, 52) 
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Os trabalhos da comissão de instrução continuaram, demonstrando que houve 

aceitação das escolas noturnas da Liga, visto que outras foram criadas ainda no ano de 1918 e, 

ao que tudo indica, foi necessário mobilizar maior número de pessoas para a realização e 

fiscalização do trabalho nelas desenvolvido, além do registro de outras medidas que foram 

necessárias para dar conta de sua organização e do funcionamento, indicando, também, a 

complexificação dos trabalhos referentes a essas escolas, assim como a necessidade de maior 

controle por parte do grupo dirigente da Liga.  

Isso é o que fica evidenciado mediante os registros da terceira sessão da comissão de 

instrução realizada na Escola Normal da Praça da República, em 5 de maio de 1918, portanto 

com uma distância de nove meses da sessão anterior149. Estiveram presentes Prof. Américo 

de Moura, Dr. Carlos Bellegarde, Dr. Luiz Wanderley e Dr. Oscar Thompson . (Livro de 

Atas da Comissão de Instrução) O relator informa que a sessão foi convocada para os 

seguintes fins: 

- 1º) Fundação de uma escola pelo Centro Acadêmico XI de agosto, sob os auspícios da 
Liga, aprovada unanimemente, a localizar-se na Lapa;  

- 2º) Fiscalização de escolas150. Resolveu-se distribuir esse trabalho entre os membros da 
comissão, do seguinte modo:  

-Lapa  Dr. Thompson;  
-Escolas da Faculdade de Medicina e da Escola Polytechinica  Dr. Wanderley; 
-Mooca  Dr. C. Bellegarde; 
-Escola do Grêmio Alvarez de Azevedo  Américo de Moura.   

- 3º) Fundação de escolas no interior. Resolveu-se que o Sr. presidente da comissão oficie 
ao Sr Diretor da Instrução Pública, (...?) o encaminhamento de solicitações aos diretores 
das escolas normais e ginásios, para se abrirem nas respectivas sedes escolas noturnas, 
com o concurso dos estudantes e sob os auspícios da Liga.  

- 4º) Escola noturna feminina. Aprovado o plano de estabelecimento de uma na sede do 
grupo escolar Regente Feijó, sob a direção do Dr. Carlos Bellegarde.  

- 5º) Projeto de abertura de uma universidade, apresentado por Amadeu Amaral,  membro 
do conselho deliberativo. Resolveu-se iniciar esse trabalho, a partir do oferecimento de 
conferências gratuitas de caráter popular, convidando-se para organizar um curso de 

                                                           

 

149 Ao que parece, não havia uma regularidade, previamente determinada, para a ocorrência das sessões desta 
comissão. As sessões, provavelmente, eram convocadas conforme as necessidades impostas pelo andamento dos 
trabalhos, principalmente, em torno das escolas da Liga.  

150 Sobre isto, deliberou-se que ao trabalho de fiscalização, juntassem, os membros da comissão, o trabalho de 
fazerem, nas respectivas escolas, palestras sobre pontos do programa de educação cívica, uma vez por semana. 
(Livro de Atas da Comissão de Instrução)  
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geografia social, na Escola Polytechinica, o Sr. Dr. Victor Freire; (...?) sobre o 
pensamento nacional, na Escola Normal, o Sr. Dr. João Arruda; um sobre o meio físico no 
Brasil, na Faculdade de Medicina, o Sr. Dr. Neiva; e um sobre Economia Nacional, na 
Escola Alvarez Penteado o Sr. Dr. Reis.  

- 6º) Bibliotecas públicas noturnas, no interior. Resolveu-se convidar o Sr. Dr. Mario Pinto 
Serva para organizar um projeto neste sentido.  

- 7º) Escola na Fábrica de Tecidos do Dr. Jorge Street. Resolveu-se pedir a este industrial 
que cedesse à Liga o edifício escolar existente em sua fábrica, para nele funcionar à noite 
uma escola, não só para os operários da mesma como para os de outras fábricas próximas.  

- 8º) Escolha do secretário da comissão. Foi deliberado que também nesta função o novo 
membro da comissão, prof. Américo de Moura substituísse o Dr. Archimedes P. 
Guimarães.  

Destaca-se, das deliberações acima relacionadas, a informação acerca da criação de 

outras escolas sob o patrocínio da Liga, entre elas uma feminina. Sobre a iniciativa de criação 

de um grupo escolar feminino Thomaz Lessa afirma 

Tendo em consideração que, se grande é a porcentagem de analfabetos entre os 
homens, maior ainda a porcentagem entre as mulheres, deliberou a Liga Nacionalista 
fundar um Grupo Escolar noturno exclusivamente destinado à operárias.Para isso fez 
as competentes instalações no Grupo Escolar regente Feijó sito a Avenida Tiradentes 
nº 90. (...) tendo as aulas sido iniciadas no mês de Agosto de 1918. Logo depois da 
instalação em virtude de grande afluência de alunos, foi criada uma outra classe (...). 
Este Grupo funcionou regularmente desde a sua fundação e ao encerrarem-se as aulas 
estavam matriculadas 232 alunas pertencendo 59 ao segundo ano e as restantes 173 ao 
primeiro ano por serem analfabetas. São estrangeiras 33 e brasileiras 199. A 
freqüência média de cada uma das cinco classes é de 47,5 e a porcentagem de 
freqüência é de 81,8. Temos razões para crer que é este o primeiro Grupo Escolar 
noturno para mulheres que se instala no Brasil. (Lessa, 1919, pp. 14, 15)   

Observa-se que nessa escola noturna para operárias, fundada pela Liga Nacionalista, a 

porcentagem de freqüência era maior do que a verificada nas escolas masculinas. Cabe 

destaque, ainda, para o fato de atenderem, também, alunas já alfabetizadas embora a 

justificativa para abertura deste grupo escolar tenha sido a de atender analfabetas. 

Verifica-se, ainda, a intenção da comissão de instrução de expansão das escolas da 

Liga Nacionalista para além das fronteiras da capital de São Paulo, o que ocorreu, conforme 

notícias fornecidas nas sessões posteriores da comissão. 

Novamente Thomaz Lessa oferece maiores detalhes acerca de uma das novas escolas da Liga, 

mencionadas na ata desta terceira sessão da comissão de instrução - 2º Grupo Escolar 

Masculino XI de Agosto. 

Este Grupo foi fundado no dia 5 de Agosto de 1918, funcionando no Grupo Escolar da 
Lapa gentilmente cedido pelo Sr. Secretário do Interior. 
(...) 
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Este Grupo foi instalado com três classes, tendo 219 alunos dos quais 187 
permaneceram até o dia do encerramento das aulas. Destes 161 são brasileiros e 21 são 
estrangeiros. A freqüência média diária de cada classe foi de 41, 5 e a porcentagem de 
freqüência diária de 56,3. (Lessa, 1919, p. 14)   

Informam-se, ainda, os nomes dos três professores e do diretor desta escola 

 
nenhum 

deles identificados como integrantes da Liga Nacionalista, bem como as alterações na direção 

da escola.   

Ainda cabe salientar os desdobramentos da proposta registrada no 7º item, acima 

apresentado, segundo a qual a Liga Nacionalista deveria solicitar, ao Dr. Jorge Street, a 

concessão do edifício escolar existente em sua fábrica de tecidos para a abertura de uma 

escola noturna da Liga para atender aos operários de sua fábrica, bem como aos operários de 

outras fábricas próximas. Somente na 19ª sessão do Conselho Deliberativo, de 6 de março de 

1922, é que se encontrou uma outra informação a esse respeito mediante o relato do próprio 

Jorge Street que, após a discussão sobre um projeto de Mario Pinto Serva visando a 

propaganda do ensino primário, registra seu esforço e ação nesse sentido nas indústrias que 

dirige, onde trabalham cerca de 5.000 operários, e cujos filhos têm creche, jardim maternal e 

finalmente escolas, onde as crianças fazem um curso de 4 anos . 

A seguir, Jorge Street convida os membros da Liga para uma visita a fim de 

apreciarem seu trabalho na fábrica de Tecidos de juta Maria Zélia . Cinco dias depois, 

alguns dos integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista foram à fábrica de Tecidos de 

juta Maria Zélia . A visita foi noticiada no OESP (12/3/1922, p.5), dando conta que Às 8 

horas e 30 minutos, partiram do Largo da Sé, em bonde especial (...). Poucos minutos depois, 

parava o bonde em frente ao largo portão da fábrica Maria Zélia . Foram citados, também, 

os nomes dos integrantes do Conselho Deliberativo e da diretoria da Liga que estiveram 

presentes à referida visita, entre eles: Frederico Vergueiro Steidel, José Carlos de Macedo 

Soares, Roberto Moreira, Clóvis Ribeiro, Waldemar Ferreira, Renato Maia, Thomaz Lessa, 

Christiano Altenfelder Silva, Américo de Moura, Rodolpho S, Thiago, Abelardo Vergueiro 

Cesar, Geraldo de Paula Souza. Relata-se, ainda, a passagem dos visitantes em cada uma das 

dependências da fábrica, assim como a impressão deles diante do que viam. 

A ordem que neles gera é admirável; os maquinismos são dos mais aperfeiçoados; os 
operários de ambos os sexos que neles trabalham uniformizados de azul não podem 
queixar-se das instalações; as salas são amplas, claras, arejadas. E o asseio que há (?) é 
rigoroso e perfeito. Não podemos precisar o número dos pavilhões percorridos. Foram 
muitos.(...) 
Vistas as oficinas, foram os visitantes ter a uma pequena praça ajardinada onde está a 
creche. Na fábrica Maria Zélia o regime é a certos respeitos comunista. O Estado 
(no caso o patrão) cria, educa e sustenta o indivíduo. As crianças, desde que nascem, 
enquanto os pais estão no trabalho ficam sob a tutela da administração do 
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estabelecimento. Durante a primeira infância, passam o dia na creche, onde são 
abrigadas, alimentadas e vestidas com (?) carinho. Mais tarde vão ao jardim da 
infância depois à escola. Todos esses institutos são modelares. A organização das 
escolas é idêntica às do Estado, porém a sua instalação excede talvez em conforto e 
aparelhamento os próprios estabelecimentos públicos. Várias classes foram visitadas. 
(OESP, 12/3/1922, p. 5)   

Ao que parece, Jorge Street montou, na fábrica, uma cidade , ou melhor, a Vila 

Maria Zélia , com a seguinte infra-estrutura:  

o hospital, a farmácia, a sala de operações, o laboratório de análises e pesquisas 
médicas, o posto de profilaxia e cura de moléstias infecciosas 

 

tudo novo, perfeito, 
completo. Depois as casas dos operários guarnecidas de jardim, iluminadas à luz 
elétrica, com canalização de água e venezianas. Depois a igreja (...); o teatro, ainda em 
construção, de belo estilo colonial; depois o grande armazém de gêneros alimentícios; 
(...) depois a sede do clube de futebol. (OESP, 12/3/1922, p. 5)  

Os visitantes foram recebidos com um almoço, cujo cardápio foi descrito na referida 

notícia. Os dois discursos proferidos na ocasião por José Carlos de Macedo Soares e Roberto 

Moreira, foram transcritos no jornal. A proposta de instalação de uma escola 

profissionalizante, na fábrica de Jorge Street, foi o tema do discurso de José Carlos de 

Macedo Soares. Após os vários elogios ao trabalho de Jorge Street, o orador apresenta os 

fundamentos psico-pedagógicos que justificavam este ensino e como deveria organizar-se, 

reportando-se a alguns pensadores, como por exemplo Ed. Claparéde , bem como aos 

exemplos de propostas semelhantes, desenvolvidas na Bélgica, nos Estados Unidos, na 

França, na Inglaterra151.  

A respeito dos trabalhos da comissão de instrução da Liga Nacionalista, restam, ainda, 

os registros de duas atas das sessões desta comissão 

 

de 26/7/1918 e de 11/2/1920 

 

nas 

quais foram apresentadas decisões fundamentais sobre a organização das escolas da Liga. Em 

ambas verificou-se, pela primeira vez, a presença e direção da sessão por parte do presidente 

da Liga, Frederico Vergueiro Steidel. Ao que parece, Steidel assumiu pessoalmente o 

comando e acompanhamento das ações e da estruturação das escolas da Liga, as quais 

estavam em franca ampliação não somente na capital, mas igualmente em algumas cidades do 

interior do estado de São Paulo.  

Na ata da quarta sessão da comissão de instrução da Liga, realizada no dia 27 de julho 

de 1918, como informado acima, consta o recebimento de vários ofícios de diferentes regiões 

do estado, encaminhados à Liga, prometendo envidar esforços para a abertura de escolas 

                                                           

 

151 Tendo em vista que o dono da fábrica era membro do grupo dirigente da Liga, supõe-se que a visita 
pretendeu muito mais fazer propaganda da fábrica de Jorge Street, bem como convencer o patronato acerca da 
possibilidade de implantar um trabalho desse porte nas indústrias paulistas.  
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noturnas , tais como o do sr. Diretor do Ginásio de Campinas, enviado em 2 de junho de 

1918; de Pirassununga e de Botucatu em 8 de junho de 1918; da Escola Normal Secundária 

de Itapetininga em 10 de junho do mesmo ano; de Campinas em 11 de junho de 1918; da 

Escola Normal Primária de Piracicaba em 26 de junho de 1918. (Livro de Atas da Comissão 

de Instrução) No ofício, enviado de Botucatu, comunica-se o início da matrícula nas escolas 

noturnas e solicita-se remessa do regulamento e instruções. Informa-se, também, que o 

diretor de Itapetinga apóia a iniciativa, junto com os professorandos deste estabelecimento, já 

tendo pedido ao Secretário do Interior a instalação de luz para o devido funcionamento da 

escola. E, ainda, consta o recebimento do ofício do Dr. Francisco Maffei- presidente do 

Centro Literário Escolar Alfredo Paulino , sobre a possibilidade de instalação da escola 

noturna Alfredo Paulino 152.  

O número de escolas da Liga Nacionalista existente na capital de São Paulo, de acordo 

Thomaz Lessa, apresentou crescimento muito maior em relação ao verificado no interior do 

estado, e, por decorrência, crescimento rápido no número de alunos matriculados, em pouco 

mais de um ano, considerando a instalação da primeira escola da Liga, em 1917. No ano de 

1918, foram registrados 856 (oitocentos e cinqüenta e seis) alunos matriculados nas escolas 

da Liga na capital, dos quais 624 homens e 232 mulheres . O relator reitera que todos eram 

operários . Informa, ainda, que todas as escolas da Liga foram autorizadas a funcionar pela 

Diretoria Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo. (Lessa, 1919, p. 12) 

É interessante observar que havia um trânsito considerado comum no período entre o 

poder público e as associações e agremiações da sociedade civil 

 

neste caso, entre a 

Diretoria Geral da Instrução Pública e a Liga Nacionalista. A ocupação de cargos, por parte 

de membros desta associação ou por parte daqueles mantinham laços de sociabilidade com 

seus membros, em órgãos públicos, possibilitava usufruir benefícios públicos em causa 

própria.  

Em relação à Liga Nacionalista, contudo, pode ser observado mais do que apenas a 

tentativa de estabelecer uma certa simbiose com o poder público. Pretendia-se, ao que tudo 

indica, comprometer os órgãos públicos com suas propostas, devido, entre outros motivos, ao 

fato de entenderem que era da alçada do Estado a garantia dos direitos do cidadão, tal como 

formulados na primeira constituição republicana. Embora atuassem na esfera da sociedade 

civil, o faziam por considerar o Estado omisso e não para ocupar o seu lugar. Tanto é que os 

                                                           

 

152 Alguns destes ofícios foram localizados na pasta da Liga Nacionalista, juntamente com o referido Livro de 
Atas da Comissão de Instrução, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.  
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integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista aproveitavam todas as oportunidades, e 

em geral, criavam as oportunidades, para pressionar o poder público a tomar as decisões 

cabíveis, principalmente aquelas que dependiam unicamente das instâncias públicas. O grupo 

dirigente da Liga Nacionalista, conforme a ocasião e o tema abordado, pressionava as 

câmaras estadual e federal, os chefes de estado e outros órgãos públicos, mediante 

telegramas, ofícios, representações, ou moções. Sobre isso, serão apresentadas outras 

informações mais adiante. 

A ampliação do número de escolas em funcionamento, sob os auspícios da Liga 

Nacionalista deve, provavelmente, ter preocupado o presidente da entidade, Frederico Steidel, 

a ponto de levá-lo a apresentar na referida sessão da comissão de instrução, a quarta, 

realizada em 26 de julho de 1918 

 

o segundo regulamento das escolas da Liga. Nesse 

documento estão descritos 23 artigos, bastante detalhados, sobre diferentes aspectos do 

funcionamento das escolas nacionalistas , assim como outras medidas que indicam a 

preocupação de Steidel com o modo como estava sendo difundida a educação cívica nas 

escolas da entidade. Além disso, registrou-se a preocupação em garantir maiores recursos 

financeiros para atender a todas as solicitações, recebidas pela Liga, no sentido de abertura de 

escolas. 

Na quarta sessão da comissão de instrução estiveram presentes, além de Frederico 

Vergueiro Steidel, Américo de Moura, Luiz Wanderley e o secretário geral da Liga, Thomaz 

Lessa. O presidente da Liga, Frederico Vergueiro Steidel, submeteu à resolução da comissão 

algumas propostas visando à manutenção e uniformização das escolas da Liga.  

A respeito da manutenção das escolas fundadas pela Liga Nacionalista, consta na ata 

da quarta sessão da comissão de instrução que seria encaminhada solicitação de subvenção do 

Estado para as escolas mantidas pela Liga e um pedido ao Conselho Deliberativo para que se 

consignassem, ao mesmo fim, todos os donativos que fossem feitos à Liga. Thomaz Lessa 

registra a preocupação primeira da entidade com a manutenção destas escolas. 

Como se verá pelo balancete que adiante ofereço ao vosso exame a maior verba do 
orçamento financeiro da Liga Nacionalista é a da manutenção das suas escolas. Até 
agora tem sido o primordial objetivo da nossa associação envidar o seu melhor esforço 
em favor dos analfabetos. De 27 de Julho de 1917 a 31 de Maio de 1919 foi 
despendida para a manutenção de escolas a quantia de Rs. 21:926$ referente a 
pagamento a diretores, professores, porteiros e serventes; instalação e consumo de luz 
elétrica, impressão de programas e de boletins de propaganda. É desejo nosso que 
tenhamos a nossa disposição maior soma de dinheiro para poder atender aos inúmeros 
pedidos de lugares que quotidianamente recebemos de indivíduos que almejam 
aprender ler e escrever. (Lessa, 1919, p. 15),  
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O secretário geral da Liga afirma que era insignificante o que o estado gastava com 

instrução, se comparado com os gastos despendidos pela Liga com cada aluno, considerando 

o ano de 1918 e meados de 1919. No entanto, ameniza o tom de crítica ao governo, 

esclarecendo que a comparação tinha, porém, importância secundária , em virtude de que as 

despesas com os prédios onde funcionavam as escolas eram garantidas pelo governo. Assim 

as despesas efetivas, custeadas pela entidade, restringiam-se a pequenos gastos com material 

escolar e com a gratificação dos professores com a quantia de Rs. 60$000 por mês . (Lessa, 

1919, p. 52) 

A avaliação de Thomaz Lessa, a respeito do baixo valor gasto, pelo governo, com a 

instrução pública em São Paulo, assim como no Brasil inteiro, já havia sido mencionada no 

referido relatório. A mesma preocupação foi registrada em uma circular da Liga dirigida a 

todas as municipalidades em cujo texto, inclui-se um comentário a respeito das despesas dos 

municípios paulistas com instrução e o que estas representavam, em percentuais, no conjunto 

das despesas públicas o que, segundo Lessa, expressava a incompreensão da função dos 

poderes municipais do estado de São Paulo para com a instrução. Valor insignificante em 

comparação com as despesas das municipalidades dos Estados Unidos, no mesmo ano. Sobre 

isso afirma Thomaz Lessa  

(...) em 1914, as escolas mantidas pelas municipalidades dos Estados Unidos 
compreendiam 33% de todos os alunos matriculados em todas as escolas públicas 
daquele país. Nas escolas públicas dos Estados Unidos gastam-se 60% da soma total 
despendida em todas as escolas públicas americanas.A despesa total feita pelas 
municipalidades americanas importou no mesmo ano 313 milhões de dólares ou cerca 
de 1. 252 mil contos de réis, em moeda brasileira. As municipalidades americanas 
gastam em média geral, 20% dos seus orçamentos em instrução pública. 
Agora o contraste. No Estado de São Paulo em 1914 a despesa total de todas as 
municipalidades importou em 34.764:061$034 dos quais apenas 2% (dois por cento) 
ou seja 824:372$563 foram gastos em instrução pública.  
(...) 
É preciso considerar que segundo as estatísticas oficiais, no Estado de São Paulo a 
população em idade escolar que recebe instrução é de 231.507 menores ao passo que a 
população escolar que não recebe instrução é de 290.304 menores. 
No Brasil inteiro a proporção é muitíssimo maior. Há cerca de 4 milhões de menores 
brasileiros que não recebem instrução alguma, que não se acham matriculados em 
escola alguma. (Lessa, 1919, p. 8) ,  

Para contrapor-se, talvez, à situação de incompreensão dos poderes públicos em 

matéria de instrução, páginas depois, Thomaz Lessa informa a contribuição de outros setores 

da sociedade civil como, por exemplo, o comércio. 

Na sessão do dia 13 de Setembro de 1918, da Associação Comercial de São Paulo foi 
deliberado unanimemente que essa associação usando do justo prestígio de que dispõe 
perante a classe comercial de São Paulo, a esta recorresse pedindo que cada 
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comerciante concorresse com uma quota anual de 50$000 para a manutenção das 
escolas da Liga Nacionalista. (Lessa, 1919, p.15)  

Ainda informa-se que Renato Maia, em nome da Liga, procurou a referida associação 

que acolheu com simpatia a solicitação de colaboração feita pela Liga, prometendo enviar a 

todos seus associados o mesmo pedido. Esse apelo generoso da Associação Comercial de S. 

Paulo produziu ótimo resultado sendo já grande o número de firmas comerciais que se 

prontificaram a concorrer com maior quantia . (Lessa, 1919, p. 16) Por fim, consta mais uma 

contribuição recebida pela Liga, essa, porém, vinda do poder público. Informa o secretário 

geral da Liga que O Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, na lei orçamentária 

aprovada em Dezembro de 1918, dignou-se consignar a verba de Rs. 12:000$000 para auxiliar 

a manutenção das escolas da Liga Nacionalista . (Lessa, 1919, p. 16) 

A respeito de verbas doadas às escolas da Liga Nacionalista, publica-se no OESP 

(11/12/1919, p. 5) comunicado do Partido Municipalista, dando conta de sua dissolução e 

destinação da verba existente no caixa do partido para auxílio às escolas da Liga Nacionalista, 

conforme o tesoureiro do partido, Jorge de Moraes Barros. No mesmo comunicado, o 

tesoureiro da Liga , José Carlos de Macedo Soares, informa o recebimento da quantia de 

380$100.  

A respeito da uniformização das escolas da Liga, tratada na mesma ata da quarta 

sessão da comissão de instrução, realizada em 26 de julho de 1918, consta exposição de 

Steidel acerca de três aspectos (Livro de Atas da Comissão de Instrução): 

- uniformização das escolas da Liga e conseqüente necessidade de se revogar a resolução nº 2 da 
última sessão 

 

referente às medidas de fiscalização das escolas. Resolveu-se criar o cargo de 
inspetor das escolas, com a remuneração de cem mil réis mensais e convidar para exercê-lo o Sr. 
Dr. Carlos Bellegarde, ficando assim revogada aquela distribuição de trabalho de fiscalização .   

- aceitação do oferecimento do Centro Escolar Literário Alfredo Paulino , com a convicção de se 
alterar o Art 3º da sua resolução, o qual diz respeito à designação de professor, que pode ser 
proposto pelo centro mas decidido pela Liga Nacionalista, com a convicção de ficar a escola 
submetida à inspeção.   

- regulamentação das escolas, para o que foi apresentado por Steidel, para apreciação da 
comissão, um regulamento: em forma de artigos, contendo deliberações que podem ser agrupadas 
em dez tópicos, assim denominados:  

1º)CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO DAS ESCOLAS DA LIGA  
-Art 1º Possibilita ao Presidente da Liga Nacionalista criar escolas noturnas para analfabetos; 
-Art 2º Denominadas Escolas Nacionalistas , tendo cada uma o nome de um patriota ilustre falecido;  

2º)CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DE OUTRAS ESCOLAS 
-Art 22º Poderá a Liga Nacionalista patrocinar escolas que preencherem as condições deste 
regulamento, que forem fundadas por outras agremiações, sob proposta da comissão de instrução;  
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3º)FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS NACIONALISTAS 
-Art 4º As escolas funcionarão todos os dias, das 19 às 20:30 hs, exceto sábados e domingos, 2ª e 3ª de 
carnaval, 5ª e 6ª da semana santa, feriados nacionais e período de férias das escolas públicas do 
Estado; 
-Art 6º Só poderão matricular-se os indivíduos que efetivamente não possam freqüentar as aulas 
durante o dia; 
-Art 7º deverão, de preferência, localizar-se nos bairros de intensa população operária;   

Essas medidas pretendiam, como já dito, uniformizar o trabalho desenvolvido nas 

escolas da Liga devido ao seu crescimento no interior de São Paulo, o que, provavelmente, 

preocupava o grupo dirigente da entidade, uma vez que essas escolas carregavam o nome da 

Liga, bem como seu patrocínio financeiro. Contudo, para Frederico Vergueiro Steidel, 

somente uniformizá-las não bastava. Os artigos seguintes do regulamento expressam o 

propósito do presidente da Liga de controlar bem de perto o trabalho desenvolvido nas 

escolas, atribuindo, a si mesmo, funções que antes deveriam ser da comissão de instrução, 

cujas atribuições ficaram esvaziadas, conforme o que segue: 

4º)DIREÇÃO 

-Art 3º A direção das escolas caberá ao presidente da Liga Nacionalista e aos presidentes regionais, 
que nos casos técnicos consultarão a comissão de instrução popular; 
-Art 23º Nas escolas em que não houver diretor, serão preenchidas as funções e deveres deste pelo 
professor.  

5º)INSPEÇÃO 
-Art 9º As escolas terão um inspetor nomeado pela comissão; 
-Art 10º Ao inspetor, que se entenderá com o Diretor de cada escola e este com os professores, 
compete zelar pelo cumprimento deste regulamento e do programa anexo e aconselhar a adoção dos 

processos de ensino mais convenientes e que tenham dado bons resultados na prática ; 
Parágrafo Único:  o inspetor deve enviar mensalmente ao presidente da Liga Nacionalista um 
relatório contendo o resultado de sua inspeção, bem como indicando as medidas que julgar necessárias 
para o bom funcionamento das escolas; 
-Art 11º Cada escola terá para escrituração um livro de ponto; um de matrícula, um de visitas, um de 
inspeção e um de atas de exames. 
-Art 12º Ao inspetor compete: 
1º) observar o disposto no art. 10; 
2º) assiduamente inspecionar as escolas lançando no livro de inspeção a sua impressão sobre o bom ou 
mal funcionamento da escola; 
3º) visar a folha de pagamento do pessoal das escolas junto aos poderes públicos.  

6º)ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO 
-Art 13º Compete à comissão de instrução popular: 
1º) proceder a uma reunião mensal, pelo menos, para estudo das questões relativas ao ensino; 
2º) sugerir ao presidente da Liga Nacionalista as medidas que julgar de utilidade para o 
desenvolvimento do ensino nas escolas nacionalistas; 
3º) estudar a questão do analfabetismo e indicar as medidas a serem adaptadas para sua diminuição; 
4º) fixar o número de professores de cada escola, sob proposta do inspetor.  

7º)QUANTO AOS PROFESSORES 
-Art 8º Os cargos de professor das escolas nacionalistas poderão ser exercidos por profissionais ou por 
sócios da Liga, designados pelo presidente da Liga Nacionalista, ouvida a comissão; 
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No 8º artigo do regulamento apresentado por Steidel (26/7/1918) nota-se que o cargo 

de professor só poderia ser ocupado por profissionais ou por sócios da Liga  uma alteração 

importante em relação ao que ocorria no início das atividades das escolas da entidade, já que o 

primeiro regulamento permitia aos acadêmicos a ocupação da função de professor, desde que 

supervisionados por um profissional. De acordo com o novo regulamento, a possibilidade dos 

acadêmicos ocuparem a função de professor foi eliminada. (Livro de Atas da Comissão de 

Instrução)  

8º)CONTEÚDO153. 
-Art 5º As matérias do curso destas escolas são: leitura, linguagem, noções essenciais de aritmética, de 
história e geografia do Brasil, noção de educação moral e cívica, de higiene e lições gerais;  

Os itens seguintes do regulamento evidenciam a intenção de garantir a uniformização 

das escolas da Liga em todos os sentido possíveis.  

9º)REGRAS DISCIPLINARES  
-Art 14º A disciplina escolar deverá repensar na afeição do professor para com os seus alunos, de 
modo que estes sejam dirigidos, não pelo temor, mas pelo conselho e persuasão amistosa; 
-Art 15º Como meio disciplinar secundário fica o professor autorizado a aplicar aos seus alunos as 
seguintes penas: 
a) administração particular; 
b) eliminação por incorrigível. 
Parágrafo Único: A aplicação das penas acima comunicadas será determinada pelo prudente arbítrio 
do professor, conforme a grandeza das faltas cometidas e só depois de reconhecidos improfícuos os 
meios (...)  

10º)SOBRE A AVALIAÇÃO 
-Art 16º Os exames finais nas escolas começarão todos os anos em novembro devendo ser presididos 
por um membro da comissão de instrução. 
Parágrafo Único: Cada banca examinadora será formada por um dos membros da comissão de 
instrução como presidente, e por duas pessoas idôneas por ele nomeadas; 
-Art 17º Os exames serão públicos, devendo ser com antecedência convidadas para assistir as famílias 
dos alunos; 
-Art 18º Os exames versarão sobre todas as matérias do programa 
-Art 19º Fixados os exames lavrará o professor da escola uma ata, que será assinada pela comissão 
examinadora, e na qual deverão ser minuciosamente descritas as aprovações e reprovações dos 
alunos; 
-Art 20º O diretor de cada escola procederá todos os anos a matrícula dos alunos nas lições para esse 
fim destinados, devendo declarar o número de ordem, o nome, a moradia, naturalidade, a idade e o 
grau de adiantamento de cada um deles; 

                                                           

 

153 Não foi possível conferir se o conteúdo das escolas da Liga, definido no regulamento apresentado por Steidel 
(26/7/1918), correspondia ao documento, já citado, O Programa de ensino das escolas da Liga Nacionalista de 
São Paulo , datado de 1919, portanto, quase um ano após esta exposição de Steidel Permanece a dúvida acerca 
de quando passou a vigorar o programa publicado em 1919, cujo conteúdo, divido em cinco itens, parece ser o 
mesmo do regulamento, ora apresentado.Vale lembrar que na ata da quarta sessão (26/7/1918) consta no 
regulamento, em seu Art. 10º acima citado, que as escolas da Liga deveriam seguir o programa em anexo . 
Contudo o anexo não foi encontrado. É possível que seja exatamente o mesmo programa que foi publicado em 
1919. 
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-Art 21º Serão eliminados das escolas os alunos que se despedirem e os que forem excluídos por força 
do art. 15, letra b; 

Estava previsto, também, no regulamento apresentado por Steidel na quarta sessão da 

comissão de instrução (26/7/1918), que a comissão deveria reunir-se mensalmente, o que não 

ocorreu, já que a quinta sessão realizou-se dezoito meses depois, ou seja no dia 11 de 

fevereiro de 1920, sessão na qual estiveram presentes Américo de Moura, Carlos Bellegarde, 

Oscar Thompson e, novamente, o presidente da Liga, Frederico. Vergueiro Steidel.  

Na ata da quinta sessão da referida comissão 

 

última disponível, consta que os 

participantes resolveram as seguintes questões: 

I 

 

Considerar a necessidade de tomar a comissão conhecimento do resultado das 
escolas da Liga no decurso do ano findo, para, à vista deste resultado, tomar 
deliberação, relativamente ao prosseguimento dos mesmos trabalhos. Para isso, fica 
deliberado aguardar-se o relatório que está sendo elaborado pelo Sr. Inspetor Geral das 
escolas, e que, segundo informação do mesmo Sr. Inspetor, só poderá ficar concluído e 
ser apresentado dentro de uns oito ou dez dias. Então se procederá à nova sessão154. 
(Livro de Atas da Comissão de Instrução)  

O número total de escolas sob o controle da Liga Nacionalista foi estimado em torno 

de 30 a 40 escolas, conforme registro da ata da quinta sessão (11/2/1920). O que não era 

pequeno em face, por exemplo, do número de grupos escolares mantidos pelo governo do 

estado do São Paulo155. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pela Liga, em apenas três 

anos, não pode ser desprezado, embora tenha sido de curta duração a existência dessas 

escolas, fechadas em 1924, quando as atividades da entidade foram suspensas pelo Presidente 

da República. Fato que será comentado mais adiante.  

Ainda na mesma sessão informa-se que  

Acha o sr. Presidente de conveniência pedir à Câmara Municipal da Capital a criação 
de uma escola profissional noturna, capaz de habilitar os nela matriculados para o 
exercício de uma profissão independente das instalações e que caracterizam a grande 
indústria e em que os operários são obrigados a demasiada especialização. (Livro de 
Atas da Comissão de Instrução)  

A esse respeito, o Sr. Dr.Oscar Thompson expôs que em relação a certos ofícios há 

inconvenientes no trabalho noturno e considerou preferível pedir-se à Câmara da capital a 

criação de escolas primárias, de combate ao analfabetismo. O secretário ficou incumbido de 

redigir a representação que deveria ser dirigida à referida Câmara.  

                                                           

 

154 É interessante a deliberação acerca do relatório, visto que no regulamento apresentado por Steidel, na sessão 
anterior, o relatório do inspetor deveria ser entregue para o presidente da Liga, ou seja, para Steidel. Ao que 
parece, a comissão estava recuperando algumas de suas funções.  
155 Essa conclusão fundamenta-se na informação registrada no Anuário de Ensino, 1921-1922 (p. 17), no qual  
consta que em 31 de dezembro de 1921 havia no estado de São Paulo 197 grupos escolares. Mesmo 
considerando que não foram computadas, nesse total, as escolas reunidas e as escolas isoladas - em número bem 
maior que os grupos escolares. 
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Novamente menciona-se, por parte de Steidel, o interesse na criação de escolas 

profissionalizantes, objetivo contido nos estatutos da Sociedade dos Patriotas e incorporado 

nos estatutos da Liga, mas que, se supõe, não foi efetivado. Na citação acima, Oscar 

Thompson dá parecer contrário à proposta de Steidel a respeito da tentativa de solicitar à 

Câmara Municipal de São Paulo a criação de uma escola profissionalizante. O parecer de 

Thompson foi acatado pela comissão. 

Nessa quinta, e última sessão da comissão de instrução, ainda, consta apresentação de 

projeto por Mário Pinto Serva, relativo 

1º)à promoção de viagens de professores ao estrangeiro por conta do governo, a fim de se 
aperfeiçoarem nas questões de ensino; 

2º)a uma representação ao Sr. Presidente da República, pedindo-lhe a aplicação de todos os 
espaços do governo federal para a solução nacional; 

3º)à iniciativa de realização de um congresso de educação primária em São Paulo, com o apoio 
pecuniário e moral dos poderes públicos do Estado e da União. Relativamente a este último assunto, 
resolveu-se que a diretoria da Liga preliminarmente indagasse quais as disposições da futura 
administração do Estado, para não se proceder sem garantia desse apoio. (Livro de Atas da Comissão 
de Instrução) 156   

Dois meses depois da quinta sessão da comissão de instrução, Sampaio Dória tomou 

posse no cargo de Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo, em 29 de abril de 1920, a 

convite de Washington Luís.   

2.3.4 - Os Mediadores Culturais da Liga Nacionalista  

O primeiro estatuto da Liga Nacionalista, apresentado na primeira assembléia da 

entidade, no dia de sua fundação, 15 de dezembro de 1916 e publicado no OESP, conforme a 

transcrição de um trecho acima citado, informa que a Liga faria intensa propaganda da idéia 

nacionalista, mediante: a distribuição profusa de livros, folhetos, boletins e congêneres, que 

incutam e desenvolvam o espírito do nacionalismo (...) . (OESP, 16/12/1916, p. 5)  

A publicação de folhetos, boletins e do livro de Sampaio Dória, O que o cidadão deve 

saber (Manual de instrução cívica) (1919), foi registrada no Relatório de Thomaz Lessa, 

                                                           

 

156 A respeito do terceiro projeto de Mário Pinto Serva 

 

realização de um congresso de educação primária em 
São Paulo, nota-se que ocorreu, um ano e nove meses depois, algo semelhante a essa proposta. O evento, 
denominado Conferência Interestadual de Ensino Primário , realizou-se no Rio de Janeiro entre 12 de outubro e 
16 de novembro de 1921, promovido pela União e contou com a presença de quatro integrantes do grupo 
dirigente da Liga Nacionalista 

 

Sampaio Dória, Américo de Moura, Abelardo Cerqueira César e Mário Pinto 
Serva. Todavia somente Sampaio Dória foi apresentado como representante oficial da Liga Nacionalista, tendo 
proferido o maior número de discursos - quatro, em comparação com os outros conferentes representantes dos 
estados ou de outras entidades. Cabe lembrar que nesse momento da realização da referida conferência, final do 
ano de 1921, Sampaio Dória já havia se exonerado do cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo.  
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conforme informação fornecida anteriormente. A respeito dos boletins de propaganda não foi 

possível localizar maiores detalhes, mas sobre os folhetos o relator informa que foram 

produzidos, até a data de publicação do Relatório 

 
5 de junho de 1919 

 
folhetins de 

propaganda eleitoral , um estudo histórico da Batalha do Riachuelo e algumas conferências, 

entre elas a de Sampaio Dória denominada Pátria, sobre a qual, também, já foi comentado157.  

Meses depois, registra-se, na sessão do Conselho Deliberativo de 29 de dezembro de 1919, a 

aprovação por unanimidade de uma proposta no sentido de que a Liga comemorasse o 

centenário da independência, promovendo a tradução e publicação de obras científicas ou 

literárias, de reconhecido valor, referentes ao Brasil. De acordo com Thomaz Lessa, no 

relatório citado, essas publicações eram custeadas pela Liga. Contudo a queixa do relator 

acerca dos escassos recursos disponíveis para sustentar todas as atividades previstas, faz 

supor que a entidade não conseguiu ampliar o rol de publicações com recursos próprios158. 

Mesmo assim, é possível afirmar que a Liga Nacionalista, de certa forma, conseguiu 

atingir o objetivo, ao menos, de disseminar o espírito do nacionalismo , ou seja, um conjunto 

de conhecimentos que deveriam ser incutidos na população de modo a formar a 

consciência cívica necessária ao projeto de nação pretendido pela entidade, levando-se em 

conta que seus integrantes atuavam concomitantemente em diversos locais e valiam-se de 

suas relações com homens que, embora não fossem filiados à entidade, estavam ligados às 

suas causas quer na condição de criadores ou de mediadores culturais 159. 

                                                           

 

157 Repete-se, trecho, de citação já apresentada anteriormente na qual informa-se a tiragem das publicações 
mencionadas no referido Relatório de Thomaz Lessa: A Liga Nacionalista tem feito larga distribuição de 
folhetos e boletins de propaganda como sejam; 5.000 folhetos do estudo histórico da Batalha do Riachuelo feito 
pelo Snr. Dr. José Augusto Cesar, 5000 folhetos da conferência do nosso consócio General Luiz Barbedo, 
realizada no teatro Municipal, sobre a Batalha do Riachuelo; 50.000 folhetins de propaganda eleitoral; 500 
exemplares da conferência do Dr. Antonio de Sampaio Dória sobre o tema Pátria , e 2000 sobre o Dever dos 
moços do Dr. Amado Sarti Prado . (Lessa, 1919, p. 48). 
158 Na sessão do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista de 12 de abril de 1923, foi registrada outra 
iniciativa da entidade em relação à publicação de folhetos, só que todos dedicados ao tema do voto, entre os 
quais um de autoria de Sampaio Dória.  
159 Criadores ou mediadores culturais são duas categorias utilizadas por Sirinelli (1998, p. 261), para definir 
empiricamente os intelectuais ou os homens de cultura . Para ele, os criadores culturais são aqueles que 
participam na criação artística e literária ou no progresso do saber e os mediadores culturais são os que 

contribuem para divulgar e vulgarizar os conhecimentos dessa criação e desse saber Na situação examinada, os 
homens de cultura , na condição de criadores seriam aqueles que 

 

integrantes ou não da Liga, tiveram seus 
artigos publicados nos periódicos como, por exemplo, os já citados OESP e a Revista do Brasil, fundada em 
1916, isto é, órgãos de circulação e transmissão de idéias e debates a respeito dos temas de interesse da Liga. 
Ainda podem ser incluídos nesta categoria de criadores culturais, particularmente, os intelectuais da Liga que 
produziram obras a respeito destes mesmos temas. Parte desta produção intelectual foi editada por Monteiro 
Lobato & Cia, como também, pela Seção de Obras do O Estado de S. Paulo, criada no mesmo período da 
fundação da Revista do Brasil e, segundo Limongi (1988, p. 51), tornou-se a terceira maior editora do estado em 
número de títulos publicados, entre 1916 e 1922. Lembra-se, ainda que os homens que controlavam estes 
periódicos e estas editoras, como demonstrado anteriormente, também, integravam a rede de relações do grupo 
dirigente da Liga Nacionalista. Sendo assim, eles colaboraram para a divulgação do espírito do nacionalismo , 
na condição de mediadores culturais. Nota-se, ainda, uma certa simbiose entre os criadores e os mediadores 
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Há que se considerar, ainda, a importância dos criadores culturais que, apesar de não 

defenderem as mesmas teses da Liga e, muitas vezes a elas se oporem, de certo modo 

contribuíram para despertar a opinião pública para aqueles temas, promovendo, assim, um 

ambiente cultural favorável ao debate, o que era valorizado pelo grupo dirigente da Liga, já 

que um dos principais problemas identificados era o marasmo no qual a nação estava 

mergulhada160.  

Houve, ainda, na Liga Nacionalista a formação de uma Comissão de Propaganda, 

composta por Amadeu Amaral, José Maria Lisboa Filho, Luiz Silveira, Nestor Rangel 

Pestana e Valente de Andrade. (Estatutos da Liga Nacionalista, 1918). Os temas 

privilegiados para a realização de propagandas eram os relativos ao serviço militar, do 

escotismo e, predominantemente, do voto, acerca do qual a Liga promoveu um concurso de 

cartazes.  

Observa-se, porém, que essa comissão, responsável por confeccionar panfletos, 

folhetos e cartazes, teve uma atuação limitada 

 

considerando os registros de suas atividades 

 justificada pelos parcos recursos da entidade. Contudo, tal explicação não pode ser admitida 

como única razão para que a Liga não tivesse aplicado maiores investimentos, visto que não 

foram poupados gastos com as escolas da entidade, nem mesmo campanhas, apelos e 

atividades que visavam arrecadar recursos para esse fim, como demonstrado anteriormente. 

Talvez a explicação mais acertada para o baixo investimento da entidade na propaganda de 

suas idéias, esteja no fato do grupo dirigente da Liga utilizar-se de outros meios para alcançar 

o mesmo objetivo, sem, no entanto, despender investimento direto. 

Um desses meios foi o OESP, só para citar um dos periódicos que dava franca 

cobertura às teses, propostas e atividades da Liga em seus editoriais, bem como nas colunas 

Notícias Diversas e Movimento Associativo . Outro recurso, provavelmente, utilizado foi 

o prestígio da Comissão de Propaganda da entidade, cuja composição denuncia as estreitas 

relações entre a Liga e alguns órgãos de circulação e transmissão de idéias. Verifica-se que, 

                                                                                                                                                                                         

 

culturais, no sentido de que um dependia do outro para se fazer elite cultural. Exemplo disto, talvez, seja o fato 
de Júlio de Mesquita 

 

mediador responsável pela circulação da cultura no OESP, no início de sua constituição 
como um dos principais órgãos da grande imprensa 

 

contratar determinados criadores de cultura, como Oliveira 
Vianna, Euclides da Cunha, utilizando-se do prestígio já alcançado por estes intelectuais para conquistar um 
lugar de elite da circulação, ao mesmo tempo, que estes intelectuais valiam-se do OESP para ganhar expressão 
junto à opinião pública . Sampaio Dória, pode ser considerado um dos principais criadores culturais da Liga 
Nacionalista, devido, por exemplo, à referida obra de sua, produzida por encomenda, O que o cidadão deve 
saber (Manual de instrução cívica) (1919) 
160 É importante salientar que o público alvo dessas publicações era um grupo seleto composto, em sua maioria, 
pela elite cultural, econômica e política do país.  
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dos nomes acima citados como membros da Comissão de Propaganda, três eram jornalistas 

 
Amadeu Amaral, Luiz Silveira e Nestor Rangel Pestana161.  

Amadeu Ataliba Arruda Amaral Leite Penteado, conhecido somente como Amadeu 

Amaral, era poeta e jornalista. Nasceu em Capivari, cidade do interior de São Paulo, em 6 de 

novembro de 1875, portanto, oito anos mais velho que Sampaio Dória. O percurso de 

formação de Amadeu Amaral foi semelhante à maioria dos integrantes do grupo da Liga 

Nacionalista, no sentido de ser um migrante que veio à capital para realizar os estudos 

secundários, tendo também freqüentado o Curso Anexo da Faculdade de Direito, tal como 

vários de seus consócios, porém não há registros de que tenha cursado o ensino superior162. 

A trajetória profissional de Amadeu Amaral esteve predominantemente ligada ao 

jornalismo e às letras, desde a juventude. Aos 12 anos começou a auxiliar seu pai na redação e 

revisão da Gazeta de Capivari. Em 1892, com 17 anos, ingressou no Correio Paulistano. Em 

1907 mudou-se para São Carlos, onde se dedicou ao magistério particular, mas por pouco 

tempo. Nesta cidade, ainda, trabalhou como redator do Correio de S. Carlos. A convite de 

Luís Silveira 

 

outro integrante da referida comissão 

 

entrou para a redação do Comércio de 

S. Paulo, onde permaneceu por cerca de dois anos. Logo depois ingressou no OESP163. Em 

1894, portanto, com 19 anos, o jovem Amadeu Amaral publicou uma série de sonetos na 

Platéia sob o pseudônimo de Max Til. Em 1899 lançou seu primeiro livro de versos 

 

Urzes, 

ao que se seguiu uma vasta produção literária. Participou, ainda, da fundação da Sociedade de 

Cultura Artística e da Academia Paulista de Letras. Em 1919 sucedeu Olavo Bilac na 

Academia Brasileira de Letras. Foi, também, fundador da Revista do Brasil, na qual colaborou 

com diversos artigos, além de ter assumido, em 1921, a direção do periódico. 

Luiz Silveira, nascido em São Paulo, em 1877, logo, dois anos mais novo que Amadeu 

Amaral, com quem esteve bastante próximo em diversas ocasiões, também teve sua trajetória 

profissional marcada pelo jornalismo. Com 20 anos, após ter freqüentado o curso preliminar 

na Escola Politécnica, Luiz Silveira matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo 

sendo, possivelmente, colega de Mário Pinto Serva e Oscar Thompson. Antes disso, já havia 

iniciado sua carreira jornalística nos periódicos A Nação e O Município. Em 1893 passou a 

                                                           

 

161 Quanto à Valente de Andrade e José Maria Lisboa Filho não foi localizada fonte biográfica. Sabe-se, porém, 
que o último era filho de José Maria Lisboa, jornalista do Correio Paulistano, da Gazeta de Campinas, da 
Província de São Paulo, além de fundador, em 1884, do Diário Popular. Neste sentido, se o filho não seguiu a 
carreira do pai, certamente mantinha relações estreitas com os integrantes dessa atividade cultural. 

162 Lembra-se que Amadeu Amaral esteve com Sampaio Dória na comissão que elaborou os estatutos da 
Sociedade dos Patriotas. Provavelmente, Amadeu Amaral ingressou na Sociedade dos Patriotas por meio do 
Curso Anexo, uma vez que ali se iniciou a organização da primeira sociedade secreta de estudantes, a Bucha, 
tema tratado no Capítulo I desta tese. 
163 Cf. Melo, 1954, pp.460-461 e Arquivo Municipal 
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trabalhar no Correio Paulistano como redator-chefe e superintendente. Em 1906 iniciou 

carreira na redação do OESP, além de atuar concomitantemente em outros jornais 

 
O S. 

Paulo e Comércio de S. Paulo, a partir de 1908164.  

Além deles, outro membro da Comissão de Propaganda, caracterizado como jornalista, 

era Nestor Rangel Pestana. Nascido em 1877, em São Paulo, portanto, da mesma idade de 

Luiz Silveira, ingressou no OESP com 19 anos, no qual permaneceu, ao que se sabe, até o 

fim de sua carreira, estando muito próximo de Júlio de Mesquita Filho165.  

Diante do exposto, não parece exagerado afirmar que esses homens, membros da 

Comissão de Propaganda Liga, intermediaram a divulgação do espírito nacionalista , 

conforme pretendia a Liga, por meio de suas atividades nos órgãos de circulação e 

transmissão de idéias e debates. Até mesmo, pode-se supor que eles próprios, na condição de 

redatores desses jornais, produziram artigos e textos de divulgação das teses da Liga. Supõe-

se, então, que a participação de integrantes do grupo dirigente da Liga e mesmo dos membros 

da referida comissão, nos periódicos citados, tenha preenchido, de certa forma e, talvez, de 

modo mais eficiente, a função atribuída à Comissão de Propaganda, sem que a Liga 

despendesse grande montante de verba para este fim.  

2.3.5 -  O Diálogo com os Poderes Públicos   

Há que se destacar, ainda, outra estratégia utilizada largamente pela Liga Nacionalista, 

nesse caso, porém, visando estabelecer um diálogo , persistente, com os poderes públicos, 

tais como as câmaras estaduais e federais, prefeitos dos municípios, o governador do estado e 

o presidente da república, por meio de representações enviadas a esses órgãos públicos e 

autoridades, na forma de ofícios, moções, telegramas, circulares e apelos. 

Os temas privilegiados pela Liga para a utilização dessa estratégia eram os relativos ao 

voto e à instrução. O caráter das representações era diversificado a depender do tema e da 

ocasião. Ora um conteúdo de tipo solicitação, sensibilização ou pedido de apoio, ora um 

conteúdo declaradamente em tom de intimação ou cobrança de decisões e medidas legais por 

parte dos poderes competentes. A maioria das representações era publicada no OESP, sob a 

forma de matéria paga, talvez, ou como parte dos registros das atas das sessões da Liga 

Nacionalista, freqüentemente, publicados nesse jornal. 

                                                           

 

164 Cf. Melo, 1954, p. 601 e Arquivo Municipal 
165 Cf. Melo, 1954, p. 470 e Arquivo Municipal 
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Sendo assim, entende-se que essa estratégia utilizada pela Liga Nacionalista visava 

apresentar as posições da entidade à opinião pública, especialmente, aos leitores do OESP, 

assim como à elite política. Tudo indica que se pretendia, ainda, denunciar ou, ao menos, 

sensibilizar a opinião pública a respeito da necessidade de ações governamentais relativas aos 

temas abordados nas representações , pressionando, assim, os poderes públicos para tomar 

decisões e medidas no sentido das propostas defendidas pela entidade.  

Evidencia-se,mais uma vez, que a Liga Nacionalista entendia ser de responsabilidade 

do poder público a iniciativa em relação à garantia dos direitos do cidadão para que a 

democracia republicana se realizasse. Portanto, tais representações expressavam, também, a 

posição da entidade acerca do papel do Estado. Ao mesmo tempo, parecia que a Liga, por 

meio dessa estratégia 

 

as representações 

 

desejava sensibilizar a população para o caminho 

democrático, ou seja, fazer valer seus direitos mediante a aprovação de leis e o cumprimento 

da legislação já existente 

 

lição de civismo certamente. Essa foi uma das recomendações 

dadas pela Liga ao professores de suas escolas primárias, especificamente por ocasião das 

greves operárias.  

2.4 - A FORMAÇÃO DO EXÉRCITO CÍVICO PARA A DEFESA NACIONAL  

O serviço militar, o escotismo e o voto secreto e obrigatório foram estratégias da Liga 

Nacionalista para o combate às ameaças externas e internas, respectivamente. Armas 

acionadas em momentos específicos, apesar de que cada uma delas teve importância distinta 

nas ações da entidade. Lembra-se que na assembléia de fundação da Liga, realizada em 

15/12/1916, foram aprovadas as bases e as linhas gerais da Liga Nacionalista, com os 

seguintes fins166:   

1º) empreender campanha pela liberdade contra atentados civis ou militares à 
soberania nacional;  
2º) desenvolver o sentimento da unidade nacional; 

                                                           

 

166 Vale lembrar, também, que os fins da Liga Nacionalista, anunciados na assembléia de sua fundação eram 
praticamente idênticos aos fins da Sociedade dos Patriotas. De acordo com o parecer da comissão 

 

na qual 
estava Sampaio Dória  encarregada de elaborar os estatutos desta sociedade secreta, seus fins eram: 
a)desenvolver o sentimento da unidade nacional; 
b)empreender campanhas pela liberdade, contra atentados civis e militares à soberania da Nação; 
c)efetivar o voto mediante o registro civil da maioridade cívica, o sistema do sigilo eleitoral, a o obrigatoriedade 
de comparecimento às urnas, o feriado nos dias de eleição e as mais eficazes penalidades à fraude; 
d)difundir a educação geral, profissional e cívica pelas camadas populares em todos os recantos do país; 
e)organizar e desenvolver a defesa nacional pelo escotismo, linhas de tiro e preparo militar (Boto, 1999, Anexo 
2).  
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3º) obter a efetividade do voto, mediante o registro civil da maioridade cívica, o 
sistema do sigilo eleitoral, o imposto à abstenção, o feriado nos dias de eleições e as 
mais eficazes penalidades à fraude; 
4º) promover a organização e desenvolvimento da defesa nacional pelo escotismo, 
linhas de tiro e preparo militar . (OESP, 16/12/1916, p.5)   

2.4.1 - O Escotismo  

O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica) (1919), livro escrito por 

Sampaio Dória a pedido da Liga Nacionalista, como já informado, exemplifica a importância 

de cada uma daquelas estratégias no conjunto das ações da entidade. A respeito do escotismo, 

Sampaio Dória afirma: 

O escotismo, se não degenerar em batalhões vistosos, e mais a ginástica quotidiana, e 
a higiene individual e pública são os fatores dos homens sadios e vigorosos, mercê dos 
quais, nas aperturas de um ataque inesperado, pode a nação por-se, às pressas, em pé 
de guerra, para evitar a conquista e a escravização. (Dória, 1919, p. 245)  

A prática do escotismo, então, se configurava como a primeira preparação dos jovens 

que deveriam, futuramente, ingressar no serviço militar. Antes mesmo da Liga Nacionalista 

adotar o escotismo como um de seus meios de ação 167, a Associação Brasileira dos 

Escoteiros168 já atuava de modo a tornar o escotismo uma prática disseminada, conforme 

relato do diretor geral da Instrução Pública, Oscar Thompson  

O escotismo se implantou, com grande satisfação, por parte da população infantil, em 
quase todos os municípios do Estado, e a Associação Brasileira de Escoteiros, com 
sede nesta capital, grandes benefícios tem proporcionado à nossa juventude, prestando 
magníficos serviços à sociedade. (Thompson, 1918, p.8),   

Em sua segunda gestão 

 

de 1917 a 1920, Thompson sugeriu a introdução do 

escotismo nas escolas públicas, visando não só ao desenvolvimento físico do povo brasileiro, 

como à formação do seu caráter e como verdadeira escola de sociabilidade 169. A instituição 

do escotismo como parte do programa oficial do ensino público, ocorreu, no entanto, somente 

na gestão seguinte, em 1920, quando Sampaio Dória assumiu o referido cargo. O projeto de 

reforma da instrução pública por ele elaborado previa a adoção do escotismo como prática 

                                                           

 

167 Nos estatutos da Liga Nacionalista, reformulados em 1918, o escotismo, as linhas de tiro e o preparo militar, 
constam como alguns dos meios de ação da entidade, entre outros, como a as campanhas na imprensa, a 
distribuição de folhetos e livros; a fundação de escolas primárias e profissionais, de escolas de cultura cívica; o 
combate à abstenção e fraude do voto; a educação física, para a realização de seus fins. (Cf. Estatutos da Liga 
Nacionalista, 1918 e Boto, 1990, Anexo 4) 
168  Cabe destacar que entre os integrantes da Associação Brasileira dos Escoteiros estavam membros do grupo 
dirigente da Liga Nacionalista, entre eles Sampaio Dória.  
169 Gonçalves, 2002, p. 103 e p. 106 
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obrigatória nas escolas públicas paulistas170. A proposta foi efetiva pela lei nº 1.750, de 8 de 

dezembro de 1920 e regulamentada pelo decreto nº 3.356, de 31 de maio de 1921. O Capítulo 

X, Título XIX deste decreto, determinava: 

Art. 466. 

 
Ficam adotadas nas escolas públicas, o escotismo e as linhas de tiro (Art. 

13, lei nº 1.750) 
Art. 467 

 

Todos os alunos matriculados nas escolas públicas são aspirantes a 
escoteiros. 
Art. 468  São condições para que o aspirante seja inscrito escoteiro: 

a) ter idade mínima de 10 anos; 
b) deliberação sua espontânea, para a instrução; 
c) consentimento por escrito de seus pais. (Anuário de Ensino, 1921-1922, p. 

243)  

Assim, se instituiu em lei a prática do escotismo 

 

um dos meios de ação, indicados 

nos estatutos da Liga Nacionalista. Entretanto, diferentemente do que ocorreu em relação aos 

outros meios de ação da entidade, o escotismo não foi objeto de ações específicas da 

entidade, conforme foi possível verificar na atas de suas sessões. Talvez a explicação para 

isso possa ser o fato de já existirem entidades que expressavam os interesses da Liga nesse 

aspecto, tais como Associação Brasileira de Escoteiros e os Centros Regionais de Escoteiros, 

assim como o fato da Liga poder acompanhar, de perto as decisões de Oscar Thompson, 

primeiramente, e depois Sampaio Dória que estiveram à frente da Diretoria Geral da 

Instrução Pública, os quais tomaram as devidas medidas a esse respeito. 

Além disso, verifica-se que o OESP noticiava, com freqüência, as atividades dos 

escoteiros, organizados por meio de Centros Regionais de Escoteiros que, em geral, foram se 

filiando à Associação Brasileira dos Escoteiros, principalmente, na década de 1920171. 

                                                           

 

170 É necessário adiantar que nem todas as propostas contidas no projeto de reforma da instrução primária 
paulista, apresentadas no projeto elaborado por Sampaio Dória, então diretor geral da Instrução Pública, foram 
aprovadas pelo congresso paulista. O que parece indicar que, ao menos quanto ao escotismo, não havia grandes 
polêmicas. 
171 Já em 1915, Olavo Bilac, entrevistado pelo jornal O Paiz, informou sobre a Associação Brasileira de 
Escoteiros, o seguinte: Essa associação, que é ao mesmo tempo beneficente, ginástica, militar e cívica, é 
puramente de iniciativa particular. No Estado de S. Paulo já estão alistados, arregimentados, em pleno serviço de 
instrução sete mil escoteiros! (OESP, 24/10/1915, p. 1) Certamente, o número de escoteiros existentes em São 
Paulo, deveria ser em meados de 1920, bastante superior a essa cifra apresentada em 1915, principalmente após 
as ações de Oscar Thompson e Sampaio Dória junto à diretoria geral da instrução pública. Além disso as notícias 
de filiação dos Centros Regionais de Escoteiros à Associação Brasileira, sediada em São Paulo, indicam que as 
ações neste sentido estavam quase que totalmente concentradas neste estado, e, mais ainda, nas mãos de alguns 
dos principais integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista 

 

Oscar Thompson, Sampaio Dória, e José 
Carlos de Macedo Soares, presidente da Associação em 1923. (Cf. OESP, 14/4/1923, p.5) A título de exemplo 
citam-se algumas notícias sobre as atividades dos escoteiros localizadas desde 1916 no OESP, tais como as 
publicadas em 10/4/1916, p. 3; 28/3/1917, p. ; 9/7/1918, p. 4; 11/12/1919, p. 5; 19/6/1920, p.4; 6/12/1921, p. 4; 
25/5/1922, p. 4; 26/7/1922, p. 5; 26/10/1922, p. 6; 20/12/1922, p. 5; 14/4/1923, p. 5. Nesta última notícia, o 
presidente da Associação Brasileira de Escoteiros, José Carlos de Macedo Soares, informa que o escotismo fora 
oficializado nas escolas públicas de Curitiba. 
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Nesse sentido, parece que a Liga Nacionalista já estava bem assessorada no tocante às 

ações necessárias para disseminar a prática do escotismo entre os jovens. No entanto, quanto à 

tarefa que os moços deveriam desempenhar em prol da pátria, por meio do serviço militar, a 

situação não era a mesma.   

2.4.2 

 

O Serviço Militar  

São as próprias transformações da guerra que não permitem hoje defender teorias que 
tinham curso em tempos idos, quando a obediência importava a aniquilação de toda 
vontade. Assim dizia o general Pedoya: A guerra se transformou; não se exige mais 
que o soldado seja unicamente uma máquina automática, cuja qualidade era saber se 
fazer matar (sic). O combate moderno, será resultado de todos os esforços, de todas as 
vontades, de todas as inteligências, de todas possibilidades. A iniciativa fundamental 
da nova tática de guerra: ora, essa iniciativa não é a obediência passiva que pode dá-la; 
ao contrário, essa obediência, entendida assim, pode matá-la ( L armée evolue ). 
Mais do que benefícios materiais valem os melhoramentos de ordem moral, como os 
que se vão introduzindo nas fileiras do Exército, para que a providência necessária, 
que ficou de vez consagrada na lei de 4 de janeiro de 1908, logre a sua execução. 
Referimo-nos ao serviço militar obrigatório. (OESP, 31/10/1915, p.3)  

O início da 1ª Guerra Mundial, em 1914, foi, sem dúvida, um dos principais momentos 

em que o debate a respeito do serviço militar veio à tona. Uma das preocupações era com a 

formação do soldado, uma vez que o regime de voluntariado implicava recrutar homens 

despreparados para o combate moderno 172. O texto em epígrafe, refere-se a um trecho do 

Parecer da Comissão de Marinha e Guerra do Senado , publicado no OESP (31/10/1915, p. 

3).  

A Comissão de Marinha e Guerra do Senado descreve, também no referido Parecer, 

os insucessos sofridos por diversos países da Europa, bem como dos Estados Unidos, para 

atrair cidadãos voluntários ao serviço militar 

 

denominados de exércitos improvisados . Até 

que se determinou, nesses países, a execução do serviço militar obrigatório, além da adoção 

de mudanças na formação do soldado em função do tipo moderno de combate.  

Compartilhando dessa posição o grupo dirigente da Liga Nacionalista incluiu, na 

versão reformulada dos estatutos da entidade 

 

1918, entre seus meios de ação, a defesa do 

serviço militar obrigatório, portanto, mais do que a indicação de preparo militar , como 

constou da primeira versão de seus estatutos. A partir de então, o serviço militar obrigatório 

passou a ser uma constante nas propostas defendidas pela entidade, não somente durante o 

                                                           

 

172 Segundo Carone (1975) a lei do serviço militar, existia desde 1872, mas permaneceu letra morta, retornando à 
cena no início da Primeira Guerra Mundial. (pp. 163-164) 
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período da 1ª Guerra Mundial (1914-1918)173. Todavia, observa-se que, em alguns momentos, 

a Liga oscila entre lutar em prol da instauração da obrigatoriedade do serviço militar 

 
o que 

não estava previsto na carta constitucional 

 
e apoiar as iniciativas oficiais de recrutamento 

militar. 

A primeira notícia de atuação da Liga Nacionalista ocorre, justamente, na Cerimônia 

do 1º sorteio militar, realizada na Câmara Municipal, com a presença de diversas autoridades 

estaduais e federais (OESP, 18/12/1916, p.5), portanto, após três dias da data de fundação da 

entidade. Na ocasião, discursa o acadêmico Antonio Pereira Lima, representado a Liga 

Nacionalista, um general e o presidente do Estado, Altino Arantes. 

O orador da Liga profere um discurso agressivo que, por conseguinte, deveria 

representar a avaliação da entidade a respeito da importância do serviço militar para a garantia 

da defesa nacional, contra o inimigo externo e interno, assim como a avaliação da entidade a 

respeito da situação do exército brasileiro. O moço da Liga declara: 

Está iniciada a organização do novo Exército. A velharia do mercenarismo esfaimado 
(sic) e bronco não podia continuar a existir dentro da pátria nova, rumada para os 
novos destinos. Não é uma função que se mecadeje ao preço vil de moeda, esta de 
defender a Pátria. Ela é ao contrário, a mais nobre e a mais santa das missões que 
podem recair sobre os ombros de um cidadão. Ela é a honra suprema conferida à 
mocidade, ao patriotismo e à bravura. 
Isto porque não basta criar, dentro de uma civilização, as artes, as ciências,as 
instituições sociais e políticas, o equilíbrio financeiro, as indústrias e o comércio, a 
economia e a riqueza. É preciso mantê-los intactos contra o inimigo interno, que é a 
corruptela da política encurralada na estreiteza de ambições pessoais, que é a 
ignorância 

 

suprema volúpia da inconsciência - , que é o desbarato da dos dinheiros 
públicos, que é a prática das leis que violam a liberdade individual 

 

a justiça que se 
vende e os direitos que se espoliam 

 

que é a iniquidade na divisão do trabalho 

 

o 
poderoso trust da fortuna contra a inércia dos que morrem de fome e no desespero, o 
inimigo interno é, antes de tudo, a desesperança e o desânimo, pantanais em cujas 
águas esverdeadas se desfazem as energias que criam o gozo da luta e o másculo 
prazer do esforço e do trabalho. (OESP, 18/12/1916, p. 7)  

Após identificar, em breves palavras, o inimigo externo, ou seja, o imperialismo, o 

orador continua sua longa descrição dos vários inimigos internos aos quais o exército 

brasileiro deveria combater. 

É o nosso exército que defenderá a Pátria contra o invasor e que defenderá o Brasil no 
seu próprio interior contra a insensatez do desmembramento, que a política vesga 
poderá tentar um dia para servir a ignorância de mandões provinciais. É o exército 
que, criando o espírito de obediência e do sacrifício, unindo e nivelando todo o Brasil 

                                                           

 

173 Uma parcela da historiografia pertinente a este período atribui ao referido conflito mundial a razão da criação 
da Liga de Defesa Nacional, em 7 de setembro de 1916, sediada no Rio de Janeiro, assim como da Liga 
Nacionalista, fundada em 15 de dezembro do mesmo ano. (Cf., por exemplo, Carone, 1975; Nagle, 1974) No 
entanto, para esta historiografia a Liga de Defesa Nacional dedicou-se muito mais do que a Liga Nacionalista à 
defesa do serviço militar obrigatório, o que não parece acertado, embora não seja o caso, aqui, de realizar um 
estudo comparativo entre as ações das duas ligas.  
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na confraternidade e na igualdade das casernas, educando e disciplinando, estancará o 
nosso prurido latino de discórdias, a nossa eterna inconformação com o que está 
decidido ou feito (...) (OESP, 18/12/1916, p. 7)  

Em tempos de conflito mundial é, no mínimo, curioso o fato da Liga Nacionalista 

mostrar-se muito mais preocupada com o inimigo interno, cuja ameaça não se findou com o 

término da 1ª Guerra Mundial, em 1918. Ao que parece, esse era o primeiro e mais feroz 

inimigo da pátria brasileira no entendimento da entidade. Contra esse inimigo 

 

interno 

 

a 

Liga continuou sua guerra aliada a vários outros defensores da mesma causa, entre eles, o 

OESP174.  

Uma das primeiras providências da Liga para o combate contra o inimigo externo e 

interno 

 

principalmente, foi a criação da Comissão da Defesa Nacional . Conforme os 

estatutos da entidade, datados de 1918 (OESP, 10/3/1018, p.3) a composição da comissão foi 

a seguinte:  

Dr. Azevedo Marques 
Luiz Barbedo -general 
Dr. Luiz Pereira Barreto 
Dr. Mario Cardim 
Dr. Mario Pinto Serva  

Apesar de não constar nas atas das sessões da Liga Nacionalista, registros específicos 

das atividades da Comissão de Defesa Nacional , parece que a comissão desempenhou 

alguma atuação significativa, já que em sessão do Conselho Deliberativo da entidade 

realizada em 25 de agosto de 1920, consta a permanência desta comissão, entre outras, na 

organização da Liga175. Observa-se, porém, alteração quanto à sua denominação 

 

Comissão 

de Defesa e Economia Nacional , bem como quanto à sua composição, cujos membros eram: 

Luiz Pereira Barreto 
Mario Cardim 
Mario Pinto Serva 
Roberto Moreira 
Tenente coronel Pedro Dias de Campos  

O grupo dirigente da Liga Nacionalista participou de diversos eventos relativos ao 

exército176.Além disso, a entidade promoveu conferências e a publicação de artigos no OESP, 

a respeito do serviço militar, tema, também abordado por Sampaio Dória (1919) na referida 

                                                           

 

174 A defesa e incentivo ao serviço militar obrigatório esteve presente nas páginas deste periódico, desde o início 
do conflito mundial até meados da década de 1920, conforme foi possível acompanhar 
175 Cf. Boto, 1990, Anexo 7 
176 Outro evento noticiado no OESP (25/2/1918, p.5), no qual a Liga esteve presente, foi a solenidade de entrega 
das cadernetas de reservistas. 
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obra O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica). A defesa do serviço militar 

obrigatório constitui um dos capítulos do Manual , abordado como um dos deveres cívicos 

de todo brasileiro. Sampaio Dória (1919) inicia o capítulo informando o que constava na 

Constituição Republicana a respeito de serviço militar, do seguinte modo 

As forças armadas, no Brasil, se constituem de duas grandes instituições permanentes: 
o exército e a armada. 
Uma e outra se compõem pelo voluntariado, e, na falta deste, pelo sorteio previamente 
organizado. O recrutamento forçado foi abolido pela República, por aviltar o soldado 
com a ignomínia do cativeiro. (Dória, 1919, p. 178)  

Contudo, quase que a despeito da Constituição 

 

situação estranha para um jurista 

afeito à máxima legalidade  Sampaio Dória (1919), ainda, afirma:  

Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar, em defesa da pátria e da Constituição, na 
forma das leis federais. 
Desde cedo devem adestrar-se ao exercício viril dos seus deveres militares, para com a 
pátria. Já na idade escolar, as virtudes da disciplina e da lealdade, da iniciativa e da 
resistência, da honradez e do desinteresse, que se consubstanciam na honra militar, se 
vão firmando com a prática inteligente do escotismo. Vem, depois, a idade dos tiros de 
guerra, em que os moços aprendem o manejo das armas, para defesa da sua terra, da 
sua gente, da sua casa e da sua pessoa. (...) 
Ninguém tem o direito de furtar-se ao preparo militar. (Dória, 1919, p. 184)   

E, por fim, de modo mais ousado e utilizando-se de uma simbologia, no mínimo, 

interessante, o autor do Manual desafia os moços, com a seguinte pergunta, 

Quem desconhece a lição, até das alimárias, sobre a quem toca, nas horas do perigo, a 
honra da defesa coletiva? (sic) Quando, nas pastarias ermas, pressentem o perigo do 
jaguar, que de longe as ameaças, concentram-se as rezes em círculo, no meio do qual 
ficam os bezerros, as vacas e os bois de carro, enquanto, na linha extrema, os touros, 
emblemas da fortaleza e da virilidade da raça ficam a escavar a terra, urrando em 
desafio, heróicos e temerários... É preciso que o inimigo passe por sobre o cadáver 
deles, para o cerne e a parte feminil e nova da sua raça. Assim, quando a sociedade se 
acha ameaça, ou em guerra, enquanto as crianças, as mulheres e os velhos, ficam no 
seio do país a trabalhar e a rezar pelos que partem, os moços fortes, os viris, seguem, 
cabeça erguida, impávidos, a caminho da linha extrema do perigo, para afrontar e 
bater o inimigo que avança. Quem, dentre todos os moços, desdenharia esta posição de 
touro, inteiro no corpo e no ânimo, para preferir a posição das vacas, ou dos bois de 
carro? (Dória, 1919, pp. 184, 185)  

Contudo, a posição de touro , isto é, herói, parece não ter seduzido a mocidade, uma 

vez que, anos depois, a Liga permaneceu atuando em relação à defesa do serviço militar. 

Embora se tenha observado um certo recuo por parte da entidade, posto que, ao invés de 

proclamar a obrigatoriedade do serviço militar como fazia anteriormente, passa a incentivar a 

prática do sorteio militar. Um exemplo disso, também na voz de Sampaio Dória, foi 
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verificado em 27 de abril de 1920 quando proferiu breve discurso Em prol do sorteio 

militar 177. 

Recordando a importância de Ruy Barbosa e Bilac, como ícones da defesa do 

alistamento ao exército, Sampaio Dória analisa a situação de desfalecimento em que se 

encontrava a mocidade em relação ao alistamento militar. Nesse sentido, afirma: 

Morto Bilac, ela entrou de se esquivar da propaganda; e depois, até do próprio sorteio 
militar se esquivou. É o que diz, contristadamente, o sr. General Luiz Barbedo, e diz 
uma verdade. 
Mas, tenhamos esperança, o fenômeno não é desesperador. A mocidade, propulsora de 
todas as boas tentativas, voltará a atuar poderosamente, e havemos de ver o Brasil 
como ele dever se visto: confiante em si, cheio de coragem e de fé. Vai contribuir 
notadamente para isto o auxílio da Liga Nacionalista, que chamou a si a incumbência 
de despertar de novo as energias dormentes. (OESP, 27/4/1920, p.3)   

Diante da evidente dificuldade de sensibilizar os moços para ingressar nas fileiras do 

exército, a tática seguinte, ao que parece, foi a de animar os que já estavam dentro, 

voluntariamente ou por carreira profissional. Em duas ocasiões, no mínimo, verifica-se a 

presença de representante da Liga proferindo conferência aos soldados em sua própria 

caserna . O soldado como fator social foi o título da conferência realizada por Frederico 

Vergueiro Steidel, no 4º Batalhão de Caçadores, em 1921 (OESP, 8/9/1921, p.2). Waldemar 

Ferreira, em 1924, proferiu conferência sobre a Batalha do Riachuelo, no quartel de Quitaúna 

(OESP, 16/6/1924, p. 2). O conteúdo de ambas conferências foi marcado por um tom bastante 

exaltado acerca da importância do exército, em um momento já bem posterior ao fim da 1ª 

Guerra. Desta forma, verifica-se que a defesa do serviço militar, para a Liga Nacionalista, 

constituía, muito mais elemento de formação cívica do novo homem, do que circunstância 

emergencial.          

                                                           

 

177  Vale informar que nessa data, provavelmente, a rede de relações de Sampaio Dória já conhecia que ele seria 
o novo diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, empossado, dois dias depois da publicação deste discurso 
no OESP. A intenção, talvez, fosse a de que se aliasse ao seu nome, que seria divulgado em seguida, sua posição 
favorável  ao sorteio militar. 
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2.4.3  - O Voto Obrigatório e Secreto   

O exame da documentação relativa à Liga Nacionalista, evidencia que a propaganda 

pelo voto era para a entidade uma questão de suma importância178. Todavia, há que se 

destacar dois aspectos. Um deles refere-se ao fato de que a Liga não desenvolveu a 

propaganda pelo voto apenas como tendo o objetivo de interferir nas eleições. Ao contrário, o 

voto era um meio para a construção de um novo Brasil, por meio de um novo homem cujas 

qualidades envolviam, também, o exercício inteligente do voto, significando isso mais do que 

simplesmente votar, já que não se limitava a uma questão político-partidária. Pretendia-se 

uma reforma cultural do brasileiro.  

Outro aspecto a destacar, refere-se à relação entre a alfabetização e o voto. A luta da 

Liga contra o analfabetismo foi considerada, na literatura pertinente, como tendo um papel 

apenas instrumental, já que visava unicamente a formação de eleitores, este sim o principal 

objetivo atribuído à entidade. No entanto, considera-se tal interpretação equivocada, visto que, 

entre outros motivos, o programa das escolas da Liga Nacionalista previa um conteúdo de 

formação cujos objetivos excediam ao aprendizado da leitura e da escrita 

 

condição mínima 

para ser votante. Em algumas ocasiões o grupo dirigente da entidade declarou que essas 

escolas deveriam funcionar como iscas para a formação de uma cultura cívica.  

                                                           

 

178 A importância da campanha em prol do voto secreto e obrigatório no conjunto das atividades da Liga 
Nacionalista, é questão consensual na historiografia que trata do tema. Refere-se aqui, principalmente, aos 
trabalhos que se tornaram referência historiográfica, como já citado, o de Nagle (1974) e o de Moreira (1982). 
Para Moreira (1982, pp. 76-83) o voto secreto e obrigatório foi o principal objetivo da estratégia política da 
Liga Nacionalista de São Paulo, principalmente após 1920. A ênfase inicial da entidade foi no sentido moral da 
campanha regeneradora e só posteriormente ocorreu uma intensificação de demandas políticas . O que, 
segundo ela, significou, na virada da década de 1920, uma nova fase do movimento nacionalista , pois 
acentuava-se a luta pelas reformas políticas no sentido de restauração da democracia e do regime liberal , para 
o que o voto secreto e obrigatório era uma condição. Considera-se a avaliação da autora, de certo modo, 
limitadora já que afirma o voto secreto e obrigatório como era uma das condições para que a Liga alcançasse 
seus fins, os quais não se restringiam a uma mudança no regime político apenas, como parece indicar a referida 
autora. 
179 Cabe lembrar que em relação ao voto a Constituição de 1894 previa que A eleição seja por escrutínio 
secreto, mas é permitido ao eleitor votar a descoberto , assim como previa o direito à abstenção. Neste sentido, 
tanto o voto secreto, quanto a obrigatoriedade de votar não eram exigências legais, apenas recomendações.  
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Interessava à entidade formar um contingente de eleitores que exercessem o voto 

inteligente (Dória, s/d, p. 16) Para que o povo fosse chamado a cooperar , primeiramente 

era necessário educação cívica e política , conforme afirmação, já citada, do presidente da 

Liga  Steidel. (OESP, 28/3/1917, p.5)  

Thomaz Lessa, secretário da Liga, reitera: Sem que se consiga derramar a instrução 

primária, de um modo intenso por todos os recantos do país, serão inúteis quaisquer tentativas 

de formação de uma grande coletividade política . (Lessa, 1919, p. 7) 

Sampaio Dória, no Manual de instrução cívica (1919) da Liga Nacionalista declara, 

explicitamente, a necessidade de selecionar o eleitorado, de modo que somente aqueles que 

atingissem a maioridade cívica exercessem este direito e esse dever179. Mesmo assim, 

afirma que a cultura cívica não garantia o cumprimento dos deveres cívicos a contento se não 

houvesse a obrigatoriedade do voto, já que 

O direito de não votar é um atentado à liberdade, insufla o erro, e gera a preguiça dos 
menos bons, contra a liberdade de todos. Porque a abstenção é causa matriz dos 
governos de usurpação, das oligarquias, dos caudilhos, que não respeitam direitos. 
(Dória, 1919, p. 130)  

Para ele, como já dito, os maiores culpados da degeneração das democracias eram os 

que se abdicavam do voto por indiferença ou descrença . Sobre isso afirma: salvação está 

em que o povo, na consciência de sua maioridade, constitua, pelo voto, o governo de si 

mesmo 180. (Dória, 1919, p. 57) 

O fato do grupo dirigente da Liga entender que se deveria, antes de tudo, formar o 

eleitor para, depois, chamá-lo a participar, pode, talvez, explicar porque a entidade não iniciou 

a propaganda pelo voto secreto e obrigatório desde o início de suas atividades, visto que, 

somente no final do ano de 1920, logo, três anos após a fundação da Liga, é que se iniciou, 

efetivamente, uma grande campanha em favor do voto secreto e obrigatório em todo o 

Estado , de acordo com a informação do presidente da Liga, registrada em ata da sessão do 

Conselho Deliberativo em 22 de novembro de 1920 (OESP, 24/11/1920, p. 3).  

Para dar conta dessa campanha já havia sido formada uma comissão, em sessão 

anterior do Conselho Deliberativo, realizada em 25 de agosto de 1920, cujos integrantes eram: 

                                                           

 

180 Lembre-se que no início deste capítulo, desta tese, já foram apresentados outros elementos a respeito do 
entendimento da Liga Nacionalista acerca do voto e da seleção do eleitorado, publicadas por meio do livro de 
Sampaio Dória (1919), citado nesse momento.  
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Abelardo Vergueiro César, Clovis Ribeiro, Renato Andrade Maia, Waldemar Ferreira e 

Thomaz Lessa181. 

Até então, a Liga Nacionalista havia atuado timidamente acerca do voto secreto e 

obrigatório. Foram localizados somente dois registros, nas atas das sessões da entidade, a esse 

respeito. O primeiro registro encontra-se em uma das primeiras sessões da assembléia geral 

da entidade (24/3/1917). O presidente da Liga anuncia que  

Ao lado desse aparelho inicial (as escolas da Liga) faremos conferências 
verdadeiramente populares, sobre assuntos de ordem política, tendo em vista o 
civismo, e um dos nossos consócios, a quem devemos a colaboração na confecção dos 
nossos estatutos, o dr. Sampaio Dória, se propõe fazer no mês de junho uma série de 
conferências, tomando por tema o voto. (OESP, 28/3/1917, p. 5)182  

Na mesma ocasião, Frederico Vergueiro Steidel convocou os sócios da Liga para 

iniciarem o trabalho de formação de um exército de eleitores , por meio de um recurso 

bastante rápido e eficaz  o alistamento eleitoral.  

Parece-me ainda que a Liga Nacionalista, fiel ao seu programa, poderá desde já 
organizar uma comissão de sócios, incumbidos de facilitar e promover o alistamento 
dos cidadãos, que se desejem qualificar como eleitores, sem qualquer preocupação 
partidárias ou de facção; e exclusivamente como um serviço desinteressado prestado 
ao país. (OESP, 28/3/1917, P. 5)  

O segundo registro dando conta de outra iniciativa da Liga em prol do voto, encontra-

se na ata da sessão da assembléia geral da Liga, realizada em 26 de julho de 1917, quando 

Waldemar Ferreira leu uma representação a respeito do voto secreto e obrigatório que a Liga 

enviaria para os Congressos da União e do Estado  

Exmos. Srs. membros do Congresso Nacional 

 

A Liga Nacionalista de São Paulo, 
julgando interpretar uma alta necessidade da evolução política do Brasil no momento 
atual, vem, usando do direito conferido pela Constituição, representar ao Congresso 
Nacional sobre a necessidade de ser instituído por lei: a) a obrigatoriedade da inscrição 
eleitoral e do comparecimento às urnas; b) as normas indispensáveis para garantir o 
segredo absoluto do voto. 
A realidade do regime democrático no Brasil está a depender do voto obrigatório e do 
voto secreto. 
Para que o Brasil possa ser incluído entre as nações regidas pelo regime democrático, 
precisamos instituir as normas legais que façam a Nação inteira comparecer às urnas e 
votar de acordo com a sua consciência, tornando as eleições verdadeiras consultas ao 
país. 
Não podemos continuar a oferecer ao mundo o espetáculo das eleições atuais, às quais 
só comparece número insignificante de cidadãos e por vezes exatamente os elementos 

                                                           

 

181 A comissão do voto, apresentada nesse ano de 1920, estava composta por, basicamente, os mesmos 
integrantes da primeira comissão do voto, apresentada nos estatutos da entidade, publicados em 1918, exceto 
quanto à ausência de Reynado Porchat. (Estatutos da Liga Nacionalista, 1918 e OESP, 10/3/1018, p.3) 
182 Não foi possível confirmar a realização das referidas conferências sobre o voto que, segundo o presidente da 
Liga Nacionalista, deveriam ser realizadas por Sampaio Dória. 
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sociais menos dignos, com o afastamento de todos os cidadãos que poderiam votar 
com independência e conscientemente. 
O voto obrigatório e o voto secreto devidamente garantidos, farão a reabilitação do 
regime republicano no Brasil, iniciando uma era de renascimento cívico, fazendo a 
consciência nacional despertar e tornando uma realidade o regime democrático, isto é, 
o governo do povo e para o povo. 
É este o grande, supremo e primeiro dever das classes políticas no Brasil atual 

 

cumprir as promessas exaradas no nosso pacto fundamental (...). (OESP, 27/7/1917, p. 
4)183  

Embora, segundo Waldemar Ferreira, a efetivação do voto secreto e obrigatório 

constituísse o grande, supremo e primeiro dever das classes políticas no Brasil atual , 

novamente é necessário destacar o fato da Liga Nacionalista, durante seus três primeiros anos 

de existência não ter desenvolvido nenhuma outra iniciativa nesse sentido. Além do que já foi 

indicado como uma possível explicação, ou seja, a necessidade de primeiro realizar a 

formação cívica e política do eleitorado, parece que divergências internas ao grupo dirigente 

da entidade poderiam estar, também, impedindo a execução deste meio de ação por parte da 

Liga.  

A comparação entre as várias formulações dos estatutos da entidade, demonstra uma 

diferença, não desprezível, relativa ao item que trata do voto184. A primeira versão dos 

estatutosda Liga Nacionalista, quanto aos seus fins em relação ao voto secreto, previa o 

seguinte: obter a efetividade do voto, mediante o registro civil da maioridade cívica, o 

sistema do sigilo eleitoral, o imposto à abstenção, o feriado nos dias de eleições e as mais 

eficazes penalidades à fraude (OESP, 16/12/1916, p. 5)  

Observa-se, contudo, que a formulação a respeito do voto na segunda versão dos 

estatutos da entidade, apresentou-se bastante diferente em relação à primeira, conforme o que 

consta no item e) dos fins da Liga 

 

combater a abstenção eleitoral bem como todas as 

fraudes que corrompem e viciam o exercício do voto . (Estatutos da Liga Nacionalista de São 

Paulo) 

                                                           

 

183 Na referida representação, lida por Waldemar Ferreira há, ainda, a descrição de leis e procedimentos eleitorais 
de vários países, tais como: Argentina, Bélgica, Suíça, Alemanha, Itália, com descrição minuciosa a respeito, 
inclusive, do tamanho do envelope em que deveria ser depositada a cédula eleitoral; cada um dos procedimentos 
realizados pelo eleitor perante a mesa eleitoral; as penalidades para os ausentes; etc.  

184 Lembrando, novamente, que os fins da Liga Nacionalista, anunciados na assembléia de sua fundação 
(15/12/1916) eram bastante semelhantes aos fins da Sociedade dos Patriotas. Acerca do voto a redação contida 
nos estatutos dessa sociedade secreta era exatamente igual à primeira versão dos estatutos da Liga. Sampaio 
Dória participou da redação de ambos documentos. Apenas para registro, mais uma vez, cita-se um trecho dos 
estatutos da Sociedade dos Patriotas, porém somente o item referente ao voto, cuja redação é a seguinte: 
efetivar o voto mediante o registro civil da maioridade cívica, o sistema do sigilo eleitoral, a o obrigatoriedade 

de comparecimento às urnas, o feriado nos dias de eleição e as mais eficazes penalidades à fraude (Boto, 1990, 
Anexo 2)  
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Essa não foi, entretanto, a última redação localizada, uma vez que em anexo ao livro 

elaborado por Sampaio Dória, O que o cidadão deve saber (Manual de instrução cívica) 

(1919), consta um Extrato dos Estatutos da Liga Nacionalista no qual, acerca do voto como 

um dos meios de ação da entidade, a redação é a seguinte: combate à abstenção e fraude 

do voto, e propaganda da obrigação legal do sufrágio, da liberdade do eleitor, e da verdade da 

apuração .  

Sampaio Dória foi o responsável por elaborar a primeira versão dos estatutos da Liga. 

A segunda versão foi elaborada por uma comissão, da qual ele não participou. Quanto à 

terceira versão dos estatutos, não há informações a respeito dos responsáveis por sua redação.  

Verificou-se que a formulação da primeira versão está mais completa, comparando-se 

com as duas posteriores, na medida em que se determina obter a efetividade e o sigilo do 

voto, bem como as condições necessárias, segundo o redator, para que se garantissem esta 

determinação 

 

imposto à abstenção, o feriado nos dias de eleições e as mais eficazes 

penalidades à fraude . Além disSo, apenas nesta primeira versão mencionou-se a questão da 

maioridade cívica 

 

expressão utilizada por Sampaio Dória em citação acima. Já quanto à 

segunda versão dos estatutos, a formulação parece bem mais modesta a respeito do que a 

entidade pretendia em relação ao voto. 

Estaria aí, talvez, um aspecto que poderia indicar um certo dissenso entre os 

integrantes do grupo dirigente da Liga. Hipótese plausível, em razão, também da constatação 

de que, como já dito, somente em 1920, retomou-se a proposta acerca da campanha em prol 

do voto secreto e obrigatório, anunciada desde a fundação da entidade. Outra suposição, 

ainda poderia ser apontada, isto é, o caso de não existir exatamente uma divergência entre os 

integrantes do grupo dirigente da entidade, quanto ao que se pretendia 

 

a instituição do voto 

secreto e obrigatório, mas sim quanto ao momento mais oportuno de iniciar a luta em prol 

desse propósito, já que a Liga estava, nos primeiros anos de sua atividade, apresentando-se ao 

público, de quem deveria, primeiro, granjear créditos.  

Assim, quem sabe, Sampaio Dória fosse considerado por alguns de seus pares um 

tanto ousado para aquela ocasião. Mesmo assim, a ousadia e, até a radicalidade das posições 

de Sampaio Dória parece que não incomodavam a seus consócios, uma vez que lhe foi 

confiado, meses depois a elaboração do Manual de instrução cívica (1919), bem como outras 

atividades de destaque na Liga. 
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Após aquelas poucas e tímidas iniciativas desenvolvidas pela Liga, no ano de 1917, 

somente dois anos depois localizou-se outra informação relativa ao voto, porém, ainda no 

mesmo sentido de promover-se o alistamento eleitoral, conforme divulgação no OESP 

(8/8/1919, p. 4). Vinte dias depois, publica-se no mesmo jornal, a notícia a respeito do 

recebimento, pela Liga Nacionalista, de diversos ofícios felicitando a iniciativa pela 

campanha, bem como a relação dos nomes dos alistandos. (OESP, 28/8/1919, p. 5) 

A fim de sensibilizar os candidatos a eleitores, a campanha em prol do alistamento 

eleitoral contou com a distribuição de cartazes por diversas localidades, nos quais constavam 

as seguintes frases185:  

 

Para que servem as tuas opiniões, se não és eleitor? 

 

O desertor das urnas não pode falar em patriotismo 

 

A culpa das más escolhas é toda dos que não votam. 

 

Quem não é eleitor não é um homem completo. 

 

Amas a tua terra? Por que não te alistas para defende-la dos mãos  governos? 

 

É com o voto que se fazem os bons e se destroem os mãos governos. 

 

Só não é eleitor quem não se desinteressa pela sorte da sua pátria. 

 

O diploma de eleitor é um atestado de patriotismo e amor ao dever  

 

Se não és eleitor, não mereces o nome de brasileiro 

 

Não haverá fraude quando os votos choverem nas urnas aos milhões 

 

Os desertores das urnas são mãos brasileiros 

 

Fecha os teus ouvidos às jeremiadas (sic) dos que não votam: são zero políticos, sem 
voz ativa. 

 

Pode dizer-se digno quem foge ao cumprimento do dever? Alistai-vos! 

 

Se não és eleitor, cala-te! Para criticar, falta-te autoridade, desertor! 

 

Quereis combater a politicagem? Alistai-vos! 

 

Não há mentira eleitoral onde todos os cidadãos são eleitores 

 

Por que não és eleitor? Não responderás sem corar de vergonha 

 

A felicidade e a grandeza do Brasil dependem de um pedacinho de papel: o voto dos 
brasileiros dignos 

 

Para que servem as tuas opiniões, se não és eleitor? 

 

O Patriotismo dos que não votam é um falso PATRIOTISMO 

 

Se não és eleitor, envergonha-te disso e corre alistar-te. Depois te estimarás mais  

 

O refratário ao alistamento eleitoral é irmão do refratário ao serviço militar 

 

Não há pior cidadão do que a pessimista, que não vota 

 

A lei é a garantia dos cidadãos! Elegei os Legisladores 

 

Desconfiai do Patriotismo de quem não vota 

 

Quem não cumpre o seu dever de cidadão, acabará não cumprindo os seus deveres de 
homem 

 

Quem não colabora com o seu voto, não deve perturbar com as suas queixas 

 

Alistando-vos, dareis a vossos filhos um belo exemplo de civismo 

 

Abandonar as urnas é deixá-las entregues à corrupção, à fraude, à ignorância e à 
inconsciência  

                                                                                                                                                                                         

 

185 A relação das frases publicadas nos referidos cartazes distribuídos pela Liga, foi encontrada na pasta da Liga 
Nacionalista, arquivada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
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Onde todos votam não há prepotência e vive-se melhor. 

 
O voto é uma parcela do poder nacional: não exerce-lo é enfraquecer a pátria 

 
O eleitor é o soldado da democracia  

 
Tira o teu diploma de eleitor e honra-te com ele: é o teu título de cidadania  

 
Quereis a felicidade do Brasil? Alistai-vos 

 
Se és bom brasileiro, hoje mesmo te alistarás 

 
Por que prosperam os politiqueiros? Por que há cidadãos que não votam 

 

Para  o Brasil ser grande e feliz, alistai-vos! 

 

Não há corrupção onde todos são eleitores 

 

A Liga Nacionalista 

 

Rua São Bento, 25 Sobrado - Vos alistará gratuitamente e sem 
compromisso partidário 

 

O Eleitor é o melhor fiscal dos políticos 

 

O voto é a arma do cidadão  

Ainda sobre os resultados dessa campanha da Liga em prol do alistamento eleitoral, 

Thomaz Lessa informa, 

Grande foi a afluência de candidatos a eleitores que se valeram dos nossos serviços. 
Até o dia 30 de Maio o movimento do serviço de alistamento, na sede da Liga 
Nacionalista, foi o seguinte: candidatos a eleitores 123; desses 22 já se alistaram, dos 
101 restantes 10 têm os papéis em ordem faltando unicamente a formalidade da 
exibição em juízo; para os 91 restantes ainda faltam documentos. 
Uma das maiores dificuldades è a impossibilidade em que estão os empregados de 
abandonarem os seus trabalhos durante a hora do expediente do juízo eleitoral. Seria o 
caso da Liga Nacionalista estudar a melhor forma de conseguir o funcionamento do 
Juízo Eleitoral nos domingos e dias de festa nacional. (Lessa, 1919, p. 32)   

O tipo de serviço prestado pela Liga no sentido do alistamento eleitoral restringia-se 

ao incentivo para que os candidatos a eleitores cumprissem seu dever e à orientação a 

acerca da documentação e dos procedimentos necessários para tornar-se eleitor junto ao órgão 

oficial, cuja extensão do período de funcionamento foi reclamada por Thomaz Lessa, 

secretário da Liga Nacionalista, na medida em que se verificava o impedimento dos 

candidatos para efetivarem-se como eleitores.  

Apesar de todo empenho da Liga com a campanha em prol do alistamento eleitoral, o 

resultado, em números de eleitores que passaram em sua sede, foi consideravelmente 

pequeno, conforme aponta o secretário da Liga, no citado relatório (1919), portanto, quase 

dois anos após o início da campanha.  

Já com relação à campanha em prol do voto secreto, como foi dito, a Liga iniciou-a 

efetivamente somente nos primeiros anos da década de 1920186. Em 1922, por ocasião das 

eleições para a renovação do congresso estadual, que se realizariam em 29 de abril, a 

                                                           

 

186 Nota-se o fato de mencionar se somente voto secreto . Ao que parece, eliminou-se a questão da 
obrigatoriedade. Na campanha do ano de 1923 observa-se a manutenção da mesma referência 

 

voto secreto, 
exceto quanto à posição de Sampaio Dória que reitera, em duas ocasiões, a defesa conjunta do voto secreto e da 
obrigatoriedade. (Cf. OESP, 4/6/1922, p. 2 e OESP, 28/8/1923, p. 4) 
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entidade publica uma matéria, sob o título Ao Eleitor Paulista . (OESP, 21/4/1922, p.4) 

Além de explicar a importância do voto secreto, conclama o eleitor para que vote nos 

candidatos indicados, como uma manifestação de apoio à campanha em favor do voto 

secreto, uma vez que todos eles eram seus defensores. Os candidatos indicados foram 

relacionados juntamente com a respectiva filiação política, conforme relação abaixo:  

Abelardo Vergueiro Cesar  candidato do PRP (Partido Republicano Paulista) 
Amadeu Amaral  fundador da Liga Nacionalista 
Gama Rodrigues  candidato popular 
João Sampaio  fundador da Liga - Nacionalista 
Moacyr Pizza  apoiado pelo Partido Municipal , membro da Liga Nacionalista 
Roberto Moreira  candidato do PRP e fundador da Liga Nacionalista 
Ruy de Paula Souza - candidato do PRP e fundador da Liga Nacionalista  

Todos os candidatos relacionados eram integrantes da Liga, exceto Gama Rodrigues, 

indicado pela entidade, porque também, defendeu o projeto do voto secreto no congresso 

estadual 187. (Cf. OESP, 5/12/1922, p.3) Nesse mesmo ano, 1922, foram publicados artigos e 

conferências de integrantes do grupo dirigente da Liga acerca do voto, tais como: 

- Pelo voto secreto, por Prudente de Moraes Neto, OESP, 17/5/1922, p. 4 
- O governo do povo, por Sampaio Dória, OESP, 4/6/1922, p. 2 
- O voto secreto, por João Sampaio, OESP, 15/6/1922 
- O voto secreto  Representação ao Presidente da República, OESP, 20/12/1922, p. 5  

Meses depois registram-se, na ata da sessão do Conselho Deliberativo, datada de 12 de 

abril de 1923, várias iniciativas da entidade a esse respeito. O tema da sessão foi, 

exclusivamente, a campanha em favor da implantação do voto secreto . (OESP, 13/4/1923, 

p. 4 e 14/4/1923, p. 5) Várias decisões foram tomadas. A primeira delas tratou da formação 

de uma comissão, mais alargada, para cuidar da execução das medidas aprovadas, cujos 

componentes eram os seguintes: 

João Sampaio, presidente da comissão formada por: 
Amadeu Amaral 
Clovis Ribeiro 
Christiano A Silva 
Eurico Sodré 
Henrique Bayma 
José Carlos Macedo Soares 
Mário Pinto Serva 

                                                           

 

187 Alerta-se para o fato de que o citado Gama Rodrigues foi o deputado que, em 1920, provocou a polêmica 
acerca da inconstitucionalidade do projeto de reforma da instrução pública de São Paulo, apresentado por 
Sampaio Dória 

 

então diretor geral da instrução pública. Em 1923 Sampaio Dória publica uma série de artigos 
criticando severamente o referido deputado a ponto de parecer considera-lo seu inimigo número 1. Tais 
episódios são abordados no Capítulo III, desta tese.  
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Plínio Barreto 
Prudente de Moraes Neto 
Renato Maia 
Roberto Moreira 
Thomaz Lessa 
Waldemar Ferreira  

Uma das primeiras medidas, aos cuidados da referida comissão, foi a impressão de 

folhetos e textos, com uma tiragem prevista de 300.000 exemplares. Os folhetos tratavam do 

seguinte, conforme o registro da referida ata:   

-O Voto Secreto, conferência de João Sampaio; 
-A verdade do voto, trabalho de Amadeu Amaral 
-Voto público e voto secreto, trecho de conferência de Moniz Freire; 
-O voto secreto na Câmara federal, trecho de discurso de Maurício de Lacerda; 
-O exemplo argentino, trecho de um artigo de Victor Vanna 
-Uma questão de honra nacional, trecho de um manifesto; 
-O voto secreto, conferência de Sampaio Dória 
-História do voto secreto, trabalho da comissão do voto da Liga    

E os textos avulsos , também relacionados na referida ata, eram:  

-Reacendamos a lâmpada da propaganda, artigo de Mário Pinto Serva; 
-Verdadeiro ou falso do voto secreto, trecho de um editorial do jornal Imparcial, do Rio de 
Janeiro; 
-No Congresso Nacional, parecer da comissão de Justiça do Senado Federal; 
-O voto secreto, trecho de um trabalho de Ruy Barbosa; 
-Os viveiros, trecho de um artigo de Eurico Sodré publicado no Diário Popular; 
-Voto secreto e liberdade do voto, trecho de uma conferência do senador João Sampaio; 
-Voto secreto e censo alto, por Frederico Vergueiro Steidel; 
-O voto secreto e as minorias, por João Sampaio; 
-Regeneração cívica, por Mário Pinto Serva; 
-A burla eleitoral, publicado no periódico O Dia, do Rio de Janeiro; 
-Em vez de mentiras, votos, por Clóvis Ribeiro; 
-A realidade do voto, trecho de artigo publicado n O Estado de S. Paulo; 
-Uma idéia nacional, publicado na Revista do Brasil; 
-A pureza do voto, trecho de uma conferência de Christiano Altenfelder Silva; 
-A organização de um sufrágio, artigo de S A Nogueira; 
-O voto secreto e o presidencialismo, trecho de uma conferência de João Sampaio; 
-Reforma imprescindível, publicado no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro; 
-Não temos voto secreto, publicado n OESP; 
-Que é o voto secreto, trecho de uma conferência de João Sampaio; 
-A opinião do Senado Federal, parecer favorável a uma emenda que estabelece o voto secreto; 
-Promessas eleitorais, publicado na Gazeta de Notícia, do Rio de Janeiro; 
-Voto e sigilo, publicado n O Jornal do Rio; 
-O voto secreto e o favoritismo, por Moniz Freire; 
-O voto secreto e a seleção do eleitorado 
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-A conquista do voto secreto, publicado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro; 
-Uma experiência, publicado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro; 
-A alma do voto, trecho de uma conferência de João Sampaio  

Decidiu-se, também, enviar apelo aos proprietários de cinema da capital e do interior 

para que fizessem projeções na tela de frases sobre o voto secreto; a todos os homens de 

letras, publicistas e jornalistas para secundarem a ação da Liga; apelo a todos os partidos 

políticos, a todas as instituições para que acompanhassem as ações da Liga. Além disso foi 

proposta a constituição de comissões de propaganda no maior número possível de 

localidades; publicação de pequenos artigos do voto secreto na imprensa de todo país, 

solicitando que franqueassem suas colunas para essa propaganda. (OESP, 13/4/1923, p. 4 e 

14/4/1923, p. 5) Tais medidas compuseram a primeira fase da campanha da Liga. 

Nota-se que a Liga Nacionalista não estava sozinha na campanha em favor do voto 

secreto. Talvez, fosse exatamente essa imagem que pretendia expor ao público leitor do 

OESP, visto que todas as decisões e encaminhamentos da citada sessão da Liga foram 

publicados nesse periódico.  

A segunda fase da campanha em prol do voto secreto, considerada a mais ativa 

conforme os registros (OESP, 25/5/1923, p.4; 26/8/1923, p. 4 e 28/8/1923, p. 4) As propostas 

para essa fase da campanha foram as seguintes: durante alguns meses, se realizaria a semana 

do voto secreto , na qual se intensificaria a propaganda por todos os meios, organizando um 

programa especial para ser observado em cada dia . Diariamente, seria promovida larga 

distribuição de impressos e folhetos nas estações ferroviárias,nos cinemas, teatros, festas 

esportivas e outros lugares públicos . E, ainda, conferências em toda parte; assinaturas para 

representações populares a serem endereçadas aos congressos legislativos da União e dos 

Estados; cortejo cívico com cartazes, com o auxílio da mocidade das escolas superiores, 

assim como larga publicidade na imprensa188. 

Determinou-se que a primeira parte da campanha teria início oficialmente no dia em 

que se comemorava o centenário da Convenção de Itu e a segunda, por ocasião do período de 

                                                           

 

188 Segue abaixo a relação de algumas dessas conferências: 
- O novo abolicionismo - Clóvis Ribeiro 

 

OESP, 3/1/1923, p.3  
- O voto secreto - F. V. Steidel  OESP, 4/1/1923, p.4 
- Campanha do voto secreto - F. V. Steidel, OESP, 11/1/1923, p.4  
- Objeções ao voto secreto  - Sampaio Dória 

 

OESP, 28/8/1923, p.4   

189 O voto de cabresto implicava um controle sobre a opção eleitoral do votante em troca de favores, uma vez 
que o voto não era secreto, o que, por sua vez, facilitava a fraude nas eleições que sempre davam a vitória ao 
candidato situacionista. Isso impedia, então, que os oposicionistas conquistassem postos governamentais . 
(Moreira, 1982, p. 82) A Liga Nacionalista figurava entre a ala de oposição aos situacionistas sediados no PRP 
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funcionamento dos congressos federal e estadual. Deliberou-se, também, a partir de uma 

proposta de Clóvis Ribeiro, a realização de um concurso de cartazes de propaganda do voto 

secreto. (Cf. OESP, 25/5/1923, p.4; 26/8/1923, p. 4 e 28/8/1923, p. 4) 

Alguns dos objetivos pretendidos pela Liga Nacionalista acerca do sistema eleitoral, 

tais como a obrigatoriedade do voto, o sigilo eleitoral, o imposto à abstenção, o feriado nos 

dias de eleições e as mais eficazes penalidades à fraude , produziram para a entidade, um 

razoável contingente de inimigos de morte . Embora a Liga procurasse, freqüentemente, 

afirmar que suas iniciativas tinham a intenção de prestar um serviço desinteressado ao país, 

certamente, este alerta não convenceu aos opositores que, ao que parece, compreendiam bem, 

qual o alvo a ser atingido, isto é, o desmonte da estrutura político-partidária vigente. 

A implantação do voto secreto e obrigatório, como se pretendia, dificultaria 

sobremaneira o controle dos redutos eleitorais por parte dos situacionistas, mantidos no poder 

à custa do chamado voto de cabresto e das fraudes eleitorais189. Desse modo a Liga 

Nacionalista, com a bandeira de luta em prol do voto secreto e obrigatório, confrontava 

diretamente a ala política situacionista que controlava os postos chaves do governo, 

principalmente, o senado estadual e federal e a presidência da República.  

Já quanto ao governo do estado, a posição da Liga era diferente, na medida em que 

estivam no governo paulista Altino Arantes e Washington Luís, respectivamente 

governadores do Estado de São Paulo nos anos de 1916 a 1920 e de 1920-1924, portanto, no 

período de atuação da Liga. Esses homens integravam algumas das redes de relação nas quais 

também participavam vários integrantes do grupo dirigente da Liga, ao menos até meados de 

1920. E, por isso, com eles a entidade mantinha relações, declaradamente, de cumplicidade, 

como já foi demonstrado190. 

Com a campanha em prol do voto secreto o grupo dirigente da Liga Nacionalista 

pretendia instituir o que não estava previsto em lei. E para tanto, atuou em, basicamente, dois 

sentidos:convencer sobre a necessidade de instituir o voto secreto e obrigatório e, ao mesmo, 

atuar no limite do que a lei previa, por meio do adensamento do número de eleitores e da 

                                                                                                                                                                                         

 

(Partido Republicano Paulista) Embora a Liga Nacionalista tivesse em seus quadros alguns dos integrantes desse 
partido era, porém, um grupo considerado dissidente. 
190 Esse fato pode ser, também, confirmado uma vez que a Liga Nacionalista intensificava suas campanhas em 
favor do voto próximo às eleições daqueles postos do governo, como a que ocorreu em 1922, para renovação de 
um terço do senado paulista; para deputado estadual e para a presidência da República (Moreira, 1982, p. 80) No 
entanto, nas eleições para governador do Estado, ao que parece, a Liga manteve-se silenciosa.  
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formação cívica dos eleitores já existentes. No entanto, nos dois sentidos as ações da entidade, 

certamente, incomodaram os governantes e, provavelmente, assustaram os situacionistas, 

principalmente com a avalanche de ações, de certo modo, agressivas adotadas no ano de 1923, 

como descrito acima. 

Em 7 de agosto de 1924, um decreto federal determinou a suspensão das atividades da 

Liga Nacionalista por um período de seis meses, devido aos atos nocivos ao bem público 191.  

Semanas antes, havia se deflagrado o movimento revolucionário de julho de 1924192. 

No dia 15 de julho do mesmo mês o OESP publicou notícia informando o grande êxito do 

trabalho de socorro às vítimas do bombardeio

 

prestado pela Liga Nacionalista193. (OESP, 

15/7/1924, p. 1) Embora na mesma notícia esteja explícito que a entidade não apoiava o 

movimento, mas prestava ajuda humanitária194. Ao que tudo indica o governo federal utilizou-

se desse álibe para impedir que a entidade continuasse a atuar195.  

No dia 8 de fevereiro de 1925, terminou o prazo de suspensão das atividades da Liga 

Nacionalista. Frederico Vergueiro Steidel esclareceu, em entrevistas ao Diário da Noite, que a 

Liga permaneceria calada enquanto não pudesse explicar com toda a liberdade o que 

ocorreu no momento de sua suspensão.(Cf. OESP, 8/2/1925, p. 13)  

2.4.4 - Os Partidos Políticos e a Liga Nacionalista  

Após o encerramento das atividades da Liga Nacionalista, alguns dos integrantes do 

grupo dirigente da entidade participaram da fundação, em 1926, do Partido Democrático, tais 

como: Francisco Morato, Frederico Steidel, Henrique Lefevre, Mário Pinto Serva, Prudente 

de Moraes Netto, Waldemar Ferreira, entre outros. 

Essa não foi, porém, a primeira iniciativa partidária da rede de relações agregada em 

torno da Liga Nacionalista. Ao que tudo indica, em meados da década de 1910, uma parcela 

                                                           

 

191 Moreira, 1982, p138. 
192 O referido movimento ou, também, denominado Revolução de 1924 em São Paulo insere-se nos chamados 
movimentos tenentistas da década de 1920. Para outras informações acerca dos movimentos tenentistas consultar 
Forjaz (1977, 1978) 
193 O trabalho de socorro às vítimas do bombardeiro do referido movimento revolucionário de julho de 1924, não 
foi a primeira prática de ajuda humanitária desenvolvida pela Liga Nacionalista. Em outras situações como, por 
exemplo, no socorro às vítimas da epidemia da gripe espanhola, em outubro de 1918, a Liga mobilizou amplo 
contingente de voluntários. (Lessa, pp. 33-46) 
194 Acrescenta-se o fato de que por ocasião de outros movimentos revolucionários semelhantes, bem como das 
greves operárias deflagradas nos anos de atuação da Liga Nacionalista, a entidade divulgava sua posição 
contrária a todo tipo de movimento que abalasse os direitos e deveres constitucionais. Mesmo a participação da 
Liga, particularmente, no caso do movimento de julho de 1924 merece ser investigada. 
195 Frederico Vergueiro Steidel informou que quando a Liga foi  suspeitada e suspensa, fecharam-se suas 
escolas . (OESP, 8/2/1925, p. 13) 
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dos integrantes da Liga fundou o Partido Municipal, cujo fechamento beneficiou a Liga, na 

medida em que os recursos do partido, disponíveis em caixa, foram destinados às escolas da 

Liga, como informado anteriormente. Além disso o Partido da Mocidade foi considerado um 

desdobramento da Liga. Vale destacar que dois dos membros deste partido estiveram 

presentes na sessão de fundação do Partido Democrático196.  

Consta nos documentos da Sociedade dos Patriotas, o interesse na fundação de um 

partido político. No artigo 4º do projeto de estatutos da Sociedade dos Patriotas previa-se a 

fundação da Liga Nacionalista, como um dos instrumentos de ação dessa Sociedade, bem 

como a fundação de uma agremiação política 197. 

. Apesar de uma parcela dos envolvidos nessas iniciativas partidárias, serem homens 

com quem Sampaio Dória mantinha laços pessoais, políticos e profissionais bastante estreitos, 

todavia ele não os acompanhou em tais empreitadas.   

Sua auto-descrição, como um homem recatado aos livros, parece que expressava bem 

a realidade de sua vida intelectual198. Embora bastante engajado em diversas agremiações e 

até mesmo em cargos públicos, seu distanciamento de agremiações partidárias foi levado às 

últimas conseqüências.              

                                                                                                                                                                                         

 

196 Para maiores detalhes a esse respeito, consultar Bandecchi (1978) e Moreira (1982) 
197 Sobre isso, ainda, vale relembrar que outro manuscrito disponível sobre a Sociedade dos Patriotas, intitulado 
Justificação do projeto dos estatutos da S. P. , registra a determinação quanto à organização do Partido 

Nacionalista . (Cf. Boto, 1990, Anexo 2)  

198 Cf. Dória, 1923, pp. 39, 50, 51.    
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CAPÍTULO III - SAMPAIO DÓRIA 

 
NA DIRETORIA GERAL DA 

INSTRUÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO   

A escolha de Sampaio Dória para assumir a diretoria da Instrução Pública de São 

Paulo, em 1920, está sendo entendida, a partir do que foi exposto, como uma das principais 

expressões da participação da Liga Nacionalista na organização da instrução pública de São 

Paulo. 

A literatura educacional que, de algum modo, aborda o período da chamada Primeira 

República, atribui, quase que unanimemente, à Liga Nacionalista a responsabilidade pela 

indicação de Sampaio Dória para o cargo de diretor geral da Instrução Pública. Há, ainda, 

alguns autores que afirmam ter sido a Carta Aberta, escrita por Sampaio Dória em 1918 

 

comentada a seguir  o principal motivo de sua indicação para o referido cargo.  

Nesse sentido, há concordância de que a participação de Sampaio Dória na direção da 

Liga Nacionalista, constituiu a razão decisiva de sua indicação para o cargo de diretor geral da 

Instrução Pública de São Paulo, embora as outras credenciais mencionadas  a Carta Aberta e 

o fato de integrar o quadro de professores da Escola Normal da Praça, devam ser acrescidas 

no sentido de adensar à primeira significação pública, uma vez que naquele momento a 

ocupação do referido cargo implicava que o homem indicado tivesse entre suas credenciais a 

participação em alguma das instâncias da instrução pública. O cargo de diretor da Instrução 

Pública de São Paulo era tido como o topo da carreira de um professor. 

Todavia, entende-se que a Liga Nacionalista não foi somente responsável pela 

Sampaio Dória. Mais do que isso. Cumpriu o papel de representante de uma rede de relações 

aglutinada em torno, principalmente, da Liga. 

Considera-se, então, que Sampaio Dória foi sugerido pela direção da Liga 

Nacionalista, em virtude de sua trajetória na entidade, bem como de sua posição de liderança 

na rede de relações que a fundou, como já foi demonstrado. Isto quer dizer que, embora a 

condição de professor da Escola Normal da Praça lhe fosse bastante favorável para justificar o 

convite da parte do governo do Estado, Sampaio Dória tinha alcançado maior expressão junto 

aos seus contemporâneos, bem como junto à opinião pública, especificamente, por conta de 

sua atuação na Liga Nacionalista. Mesmo assim, nesse momento, reitera-se, não se poderia 

dispensar a credencial de professor da Escola Normal da Praça. 

Certamente a atuação de Sampaio Dória na Escola Normal da Praça, como professor 

de Pedagogia, Psicologia e Educação Cívica, garantiu-lhe autoridade frente aos inspetores de 

ensino e professores, assim como lhe garantiu certo domínio dos problemas existentes na 
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organização da instrução pública do estado199. Assim, de forma alguma está sendo 

menosprezado o ambiente intelectual vivido por Sampaio Dória na Escola Normal da Praça. 

Contudo, caberia perguntar: não haveria outros professores dessa instituição que poderiam 

estar à altura do referido cargo? Provavelmente. Então, por que escolha de Sampaio Dória?. 

Sem dúvida, a resposta deve ser buscada no lugar ocupado por ele na Liga Nacionalista, como 

se procurou demonstrar no capítulo anterior.   

3.1 - PREPARANDO O CAMINHO PARA SAMPAIO DÓRIA  

3.1.1  - A Gestão de Oscar Thompson  

Como extinguir o analfabetismo?  

Essa foi a pergunta que Oscar Thompson, então Diretor Geral da Instrução Pública de 

São Paulo, em sua segunda gestão 

 

1917-1920, dirigiu aos seus auxiliares, aos seus amigos e 

a todos os que se dedicavam ao estudo dos problemas do ensino primário e sobre a qual 

recebeu algumas sugestões200. No RELATÓRIO201 

 

Apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário 

do Interior, Oscar Thompson, afirma 

Diversos alvitres eram lembrados, sendo o mais comum o da formação do patrimônio 
escolar, que viria anualmente aumentar a dotação orçamentária em prol do ensino. 
A criação do patrimônio é, não resta dúvida, uma medida que se impõe, mas cujos 
resultados só iremos colher no fim de alguns anos; e a alfabetização da população 
infantil, em idade escolar, precisa ser feita e já, sem demora, imediatamente. 
Assim pensando, foi que lemos, com indivisível satisfação , a carta aberta que nos 
dirigiu o Dr. Antonio de Sampaio Dória, ilustre lente da Escola Normal, publicada no 
Jornal do Comércio de São Paulo, e a comunicação que nos fez o Diretor do Grupo 

Escolar de Brodwski sobre o assunto. (Thompson,1918, p. 20)  

                                                           

 

199 Alerta-se, desde já, para o fato de que, apesar disso, Sampaio Dória foi considerado um teórico que conhecia 
pouco a realidade da escola pública , o que será comentado adiante, por ocasião da publicação da citada Carta 
Aberta (1918) de Sampaio Dória, na qual apresentou suas propostas para resolver o problema do analfabetismo. 
200 Oscar Thompson já havia assumido a Diretoria da Instrução Pública de São Paulo, de 1909 a 1911. Professor 
e diretor da Escola Normal, com uma trajetória rara , ou seja, representava um profissional normalista 
totalmente dedicado à instrução pública. A credencial de jurista foi agregada, posteriormente, uma vez que 
ingressou na Faculdade de Direito, em 1895, portanto, 4 anos após ter se formado na Escola Normal da Praça. 
(Cf. Gonçalves e Warde, 2002, pp. 867-872) 
201 O Relatório, também denominado Anuário do Ensino, era lido por parcela considerável dos interessados nas 
questões da instrução pública. Após sua publicação, no ano de 1919, criou-se um fato em torno, principalmente, 
da Carta de Sampaio Dória, uma vez que ele propunha, entre outras coisas, como já informado, a criação de uma 
escola de dois anos para todos, com a finalidade precípua de garantir a alfabetização de um maior número de 
pessoas. Tal proposta, especificamente, foi objeto de diversas críticas, justificadas, também, pelo fato de ser 
considerada um retrocesso frente às conquistas do estado de São Paulo em relação à escola primária de quatro 
anos. Sobre isso comenta-se adiante.  



  
187

Em seguida, Oscar Thompson passa a destacar, resumidamente, as duas participações 

recebidas em decorrência daquela pergunta: uma carta aberta de Sampaio Dória e uma 

comunicação do Diretor do Grupo Escolar de Brodwski, Antenor Romano Barreto202.  

Além disto, Thompson (1918, p. 21) registrou em seu Relatório as críticas 

apresentadas por uma comissão de inspetores escolares nomeada por ele, para dar parecer à 

referida Carta Aberta de Sampaio Dória203.. 

O interessante é que Oscar Thompson utilizou a Carta Aberta de Sampaio Dória, 

declaradamente, para justificar suas próprias propostas em relação ao analfabetismo, de tal 

modo que ele mesmo respondeu às críticas dos pareceristas, os quais avaliaram, a respeito de 

cada proposta apresentada por Sampaio Dória, a impossibilidade de sua realização prática.  

A extinção do analfabetismo era um objetivo perseguido pela Liga Nacionalista, como 

foi demonstrado anteriormente. No entanto, as ações por ela desenvolvidas nessa direção 

estiveram voltadas ao analfabeto adulto, especificamente, operários e operárias. Quanto à 

extinção do analfabetismo entre as crianças em idade escolar, ao que parece, estava em curso 

a primeira investida do grupo dirigente da Liga, iniciada por meio da solicitação do então 

diretor geral da Instrução Pública 

 

Oscar Thompson e da imediata disposição de Sampaio 

Dória em oferecer suas sugestões para o problema do analfabetismo204.   

3.1.2 - A Carta Aberta de Sampaio Dória    

Na referida Carta Sampaio Dória apresentou sua posição a respeito do analfabetismo 

 

um mal por todos reconhecido. Já se foi o tempo em que se tinha por superioridade 

aristocrática o não saber ler nem escrever. Hoje, não há quem reconheça e não proclame a 

urgência salvadora do ensino elementar às camadas populares . (Dória, 1923, p. 15) 

                                                           

 

202 É importante esclarecer que a partir deste momento, a referida carta aberta enviada por Sampaio Dória ao 
diretor geral da Instrução Pública 

 

Oscar Thompson, será mencionada como Carta Aberta ou apenas Carta, 
para facilitar a visualização dos comentários acerca desse documento. Cabe informar, também, que além de ter 
sido publicada no Anuário de Ensino de 1918, Sampaio Dória transcreveu a Carta em sua obra Questões de 
Ensino  A reforma de 1920 em S. Paulo (1923) versão aqui utilizada. 
203 O relator informou, ainda, que todos estes documentos foram transcritos no referido Relatório, como também 
a Réplica de Sampaio Dória ao parecer da comissão de inspetores escolares. A Carta Aberta, de autoria de 
Sampaio Dória, foi enviada no mês de outubro de 1918. Após ter conhecido o resultado do parecer da comissão 
de inspetores escolares, nomeada para avaliar suas propostas, apresentadas na referida Carta, Sampaio Dória 
redigiu uma Réplica , datada de novembro de 1918. todos estes documentos foram transcritos por Sampaio 
Dória em sua obra Questões de ensino  A Reforma de 1920 em S. Paulo (1923).  

204 Vale lembrar que Oscar Thompson era amigo pessoal de Sampaio Dória e com ele integrante da diretoria da 
Liga Nacionalista de São Paulo. 
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O analfabetismo era considerado um problema central para uma parcela considerável 

da sociedade brasileira da época. Mas não só, havia um discurso internacional , ou seja, 

verificado em expoentes de vários países sobre a incompatibilidade entre um povo analfabeto 

e uma sociedade moderna205. Esse era, também, o posicionamento de Sampaio Dória (1923, 

p.15-16) apresentado na mesma Carta. 

Porque o analfabetismo das massas é incompatível com a civilização mais elementar. Um 
analfabeto é, sem exagero, uma unidade negativa no seio do povo: não assimila as formas 
de progresso, não desenvolve a sua capacidade produtiva, é a matéria por excelência 
prestável aos excessos de todas as sedições, e facilmente suplantada e escravizada pelas 
raças mais cultas. 

Mas onde sobe de ponto o mal do analfabetismo é nos governos democráticos. Uma 
autocracia, ainda, - quem sabe? 

 

pode ir-se agüentando com a imbecilidade e o 
fanatismo das turbas. Trata-as a pata de cavalo e guasca de cossaco. Mas, nas 
democracias, o analfabetismo é o ventre maldito das maiores calamidades públicas, como 
na Rússia atual dos camponeses. Governo de origem popular e ignorância raza do povo 
são coisas que se chocam, se repulsam, se destroem, como as trevas e a luz, o inferno e o 
céu. (Dória, 1923, pp.15, 16)  

Por isso, Sampaio Dória conclama a todos para uma tomada de decisão:  

(...) não há segurança, nem glória de governo nenhum, que se não erija sobre esta base 
primeira: alfabetizar o povo. Não é um problema de governo, é o oxigênio da vida de 
todos, o cimento de sua estabilidade, a seiva que desabrochará na flor da sua glória. 
O Brasil, repleto de riquezas latentes, só será realmente uma nação poderosa e triunfante, 
se os seus governos primarem no propósito, decisivo e obstinado, de alfabetizar o seu 
povo, acabrunhado e murcho, numa indiferença que apavora. (Dória, 1923, p. 16)  

E chama a atenção do governo em relação ao papel do professor para a solução do 

analfabetismo206.  

Não bastará, porém, adotar uma lei, pura e simplesmente, para que se logre a maravilha 
sonhada. Em todos os empreendimentos humanos, se se não levar em conta a psicologia 
do operário, que executa, cairemos, sem remédio, no inesperado, na desilusão, no 
fracasso. Reformas em papel, por mais meritórias, não valem nada. 
Na campanha contra o analfabetismo, o primeiro olhar dos interessados deve convergir 
para o professor. Se ele não tiver interesse pessoal, tudo dará em nada. As administrações 
se esfacelarão, inutilmente; o nível do ensino continuará terra a terra207. (Dória, 1923, p. 
22). 

                                                           

 

205 Conferir, por exemplo, o trabalho de Warde (2002b).  
206 Merece destaque o tratamento atribuído por Sampaio Dória ao professor, em seus diversos escritos, 
comparando-o ao operário, como fez na citação acima. 
207 Desde as últimas décadas do século XIX o analfabetismo era alvo de preocupação e alerta. Contudo, é na 
década de 1910 que se verificou um grande número de movimentos e ações que pretendiam solucionar o 
problema, já considerado um grande mal do Brasil, senão o maior. A essa altura, então, muitas opiniões já 
estavam formadas e muitas medidas já haviam sido tomadas sem o sucesso esperado. Em razão disso, 
provavelmente, Sampaio Dória insistiu em apresentar, na referida Carta (1918), diversas justificativas e 
respostas às possíveis reações e discordâncias que ele pressupunha que sua proposta provocaria.   
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Ao que parece, uma das estratégias utilizadas por Sampaio Dória para conseguir a 

adesão dos leitores à sua proposta é a de repor todos os significados já dados para o problema 

do analfabetismo, cujo consenso parecia ser indiscutível, tais como: calamidade; insegurança; 

mal; doença; câncer; morte. O monstro canceroso, que hoje desviriliza o Brasil, é a 

ignorância crassa do povo, o analfabetismo que reina do norte ao sul do país, esterilizando a 

vitalidade nativa e poderosa da sua raça. A alfabetização do povo é, na paz, a questão nacional 

por excelência . (Dória, 1923, p.16)  

Se essa era uma questão nacional, não estaria, então, na alçada do estado de São Paulo, 

poderiam retrucar alguns. Ao que Sampaio Dória argumenta:  

Mas a solução deste problema nacional, de vida e de morte, há de começar pelo Estado de 
S. Paulo. Com os elementos de que dispõe, com as iniciativas dos seus governos, com o 
patriotismo vigilante do seu povo, é de S. Paulo que há de se irradiar, por todo o Brasil, a 
solução definitiva do problema, praticando o modelo que atraia, entusiasme e seduza os 
governos dos demais Estados. 
Aqui a instrução pública já é coisa séria. Posto muito tenha que prosperar, porque nada 
estaciona, já excede a tudo que de bom consta haver nas outras unidades da Federação. 
(Dória, 1923, p. 17)   

Segundo ele, era evidente a todos o poder de liderança que conquistou São Paulo junto 

aos outros estados do Brasil verificado, por exemplo, no campo educacional com o 

pioneirismo inovador característico das reformas paulistas da instrução pública. Por que 

não manter a vanguarda, também, no caso do analfabetismo? 

Sampaio Dória, também, lembra as diversas propostas ou tentativas frustradas até 

então para solucionar o problema, defendendo que sua proposta era diferente do que já havia 

sido tentado procurando, então, distanciá-la da mais contundente crítica - resolver o problema 

do analfabetismo aumentando os gastos públicos ou os impostos. Pretendia com isso, talvez, 

afastar as reações tanto do poder público, quanto da população, esclarecendo

 

que, mesmo 

sendo uma proposta tão iluminada , bastaria apenas contar com a boa vontade do governo .  

Sem agravar em demasia as despesas públicas, há uma solução completa e cabal. 
Trata-se de uma suposta esfinge. Poder-se-á por em plena luz a sua incógnita. Depois, 
dir-se-á que é uma questão de ovo de Colombo. É, e tanto melhor. Porque, então, com 
um pouco de boa vontade real dos governos, o Estado de S. Paulo poderá orgulhar-se, 
dentro em breve, de não ter quase analfabetos em todo o seu território. (Dória, 1923, 
p.18)   

Antes, porém, de decifrar a esfinge , Sampaio Dória fez um balanço dos resultados 

alcançados pela escola primária, utilizando dados, segundo ele, de documentos oficiais para 

mostrar a limitação da eficiência dessa escola que poderia ser em muito aumentada se 

implantada sua proposta. Sobre isso esclarece:  

Vamos por partes, para evitar confusões. 
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Que é o que se pretende? 
Alfabetizar o povo. 
Mas que se pode entender por alfabetizar o povo? 
Sem dúvida, não será analfabeto quem souber ler, souber escrever, souber cálculo 
elementar. Ler, escrever, contar são os três benefícios mínimos a que aspira a 
campanha contra o analfabetismo. (Dória, 1923, p. 19)   

Destacou que sua proposta de escola alfabetizante , no entanto, não estaria voltada 

somente para garantir o aprendizado desses três benefícios mínimos, mas sim de vários outros 

que agrupou em torno de cinco conjuntos de conhecimentos. Com isto, procurou distinguir a 

escola alfabetizante que propunha, daquela escola primária de quatro anos, considerada por 

seus contemporâneos a grande conquista da República, a qual não se pretendia desmontar, 

muito ao contrário, já que defendia o aperfeiçoamento dessa escola primária de quatro anos208. 

Prevendo possíveis críticas, Sampaio Dória avisa 

Cabe aqui uma advertência. O Estado não deve baixar o nível de seu ensino. Os quatro 
anos atuais do grupo escolar ainda não satisfazem as necessidades reais do preparo da 
criança. Cumpre, logo que lhe permitam suas finanças, dotar o ensino elementar de 
mais um ano de curso. (...) 
O Estado deve travar esta ânsia de chegar ao fim. O seu aparelho escolar precisa de 
aperfeiçoar-se, e cada vez mais. De modo que o tipo de escola imaginado não é senão 
provisório, enquanto os recursos do Tesouro não permitirem intensificar o ensino, 
alfabetizando o povo. (Dória, 1923, p. 20)   

O cuidado em afirmar a necessidade de aumentar em mais um ano a escola primária, 

talvez se explique pelo fato de que a escola alfabetizante , proposta por ele, teria apenas dois 

anos. Contudo, mesmo tendo ressaltado seu caráter provisório, tal proposta foi considerada, 

por alguns, um terrível retrocesso, como já comentado. Mas entre alfabetizar 50%, com a 

dádiva de mais algumas noções, e alfabetizar o total sem esta dádiva, o bem do povo se 

inclina pela última alternativa .(Dória, 1923, p.20-21)   

Ainda explicitando sua proposta, Sampaio Dória apontou os desdobramentos em 

relação às medidas necessárias para que sua efetivasse sua consecução, algumas delas de 

caráter administrativo, tais como: a reorganização do horário das aulas, a preparação do 

professor, a organização do novo programa desta escola de dois anos. Outra proposta previa 

Estimular os professores com lhes conceder, além dos seus vencimentos atuais, tão escassos, 

uma gratificação anual correspondente ao trabalho realizado de alfabetização . (Dória, 1923, 

p.25) Ao que parece, estava aí uma boa isca para garantir a adesão de um de seus supostos 

leitores  o professor. 

                                                           

 

208 Embora Sampaio Dória, tenha deixado explícito nessa Carta (1918) que não pretendia desmontar a escola 
primária de quatro anos, essa foi uma das principais críticas que recebeu quando, na função de diretor geral da 
Instrução Pública de São Paulo em 1920, propôs, nos mesmos moldes apresentados na Carta de 1918, a escola 
alfabetizante. Sobre o que será comentado adiante. 
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Finalizando a Carta, Sampaio Dória convoca o governo paulista a dar o passo 

decisivo.  

Mas o Brasil não terá por filhos dignos do seu destino os estadistas que não puserem o 
mais sincero e ardente empenho em alfabetizar o povo. Se Estado de S. Paulo der o 
passo decisivo, os demais Estados o seguirão. E, só nesse dia, o Brasil estará de fato e 
de direito na vanguarda dos povos cultos da terra. (Dória, 1923, p.26)  

Oscar Thompson submeteu a Carta Aberta de Sampaio Dória a uma comissão de 

inspetores escolares, composta por B. M. Tolosa, Júlio Pestana e João Luiz de Brito, a fim de 

estudarem as propostas apresentadas por Sampaio Dória e darem seu parecer. 

A conclusão da comissão de inspetores escolares, resumidamente, foi a seguinte: 

Da leitura do trabalho do sr. Dr. Dória, principalmente para os que não conhecem de 
perto as condições reais de nossos meios escolares, fica a impressão de que, em 
realidade, as suas proposições resolvem satisfatoriamente o problema do 
analfabetismo no Estado e no Brasil, se forem realizadas, na prática. Aqui, porém, é 
que está a dificuldade. 
Não somos infensos totalmente às idéias que vimos analisando. Achamo-las bem 
pensadas. (...) 
Muitas das idéias contidas no trabalho do sr. Dr. Dória já têm sido experimentadas, ou 
estão em via de experimentação. 
(...) Em geral, deseja-se a extirpação imediata dos analfabetos, esquecendo-se de que 
só o tempo, auxiliado por constantes e bem pensadas medidas práticas, poderão levá-la 
a termo. 
Snr. Dr. diretor Geral. 

 

Submetendo à vossa esclarecida apreciação este nosso estudo, 
não podemos deixar de manifestar a nossa satisfação, ao ver que vultos, da estatura do 
sr. Dr. Dória, se entregam de corpo e alma à solução de tão empolgante problema que 
tão de perto interessa, sob todos os aspectos o futuro de nossa Pátria. (Thompson, 
1918, pp. 72,73)  

A comissão apontou como principal argumento para desqualificar as propostas de 

Sampaio Dória o fato de, o competentíssimo professor de pedagogia da Escola Normal, não 

conhecer de perto as condições reais da escola paulista. Além disso, admitiu que as 

propostas contidas na Carta Aberta já haviam sido experimentadas. Ao que parece, a 

comissão pretendia descaracterizá-las como uma novidade que, enfim, surgiu para dar solução 

ao problema magno do país. 

É interessante notar que esse parecer expressava, em grande parte, o tom das críticas 

que Sampaio Dória viria a receber no decorrer de sua curta passagem pela Diretoria da 

Instrução Pública e mesmo alguns anos depois. Ou seja, percebe-se que a principal crítica 

atribuída à Sampaio Dória, na condição de diretor geral, insidia no seu desconhecimento 

prático da situação da escola paulista, uma vez que sua atuação foi permanentemente no 

campo da teorização acerca da pedagogia e da psicologia.  
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Embora não seja o caso de proceder à análise da polêmica suscitada, desde a 

apresentação da Carta de Sampaio Dória, tem-se por hipótese que a pretensão de seus críticos 

não tinha exatamente como motivação os argumentos apresentados, ou seja, de um lado a 

impossibilidade prática de realizar as propostas contidas na Carta, conforme a comissão de 

inspetores escolares e, de outro lado, o retrocesso que a escola de dois anos representava para 

alguns. Em ambos os casos, ao que parece, não havia sustentação que justificasse as oposições 

apresentadas às propostas de Sampaio Dória, como será demonstrado adiante. 

Sendo assim, questiona-se: o que estava em questão era mesmo a escola de dois anos, 

ou todo um projeto de sociedade? O certo é que o fato estava criado. Em 29 de abril de 1920, 

apesar de todas as críticas, e talvez em decorrência delas, Sampaio Dória assumiu o cargo de 

diretor geral da Instrução Pública de São Paulo. 

A importância da Carta Aberta (1918) no processo de indicação de Sampaio Dória ao 

cargo de diretor geral da Instrução Pública, em 1920, foi admitida por ele mesmo, conforme o 

que escreveu, anos depois, na introdução à Primeira Parte de seu livro Questões de Ensino209. 

A propósito de exterminar o analfabetismo em São Paulo, nas aperturas financeiras 
que se anunciavam irremovíveis, e só dentro do círculo desta contingência, sugerimos, 
há tempos, alguns alvitres cuja execução tínhamos por útil. 
Foi por se afinarem eles com as suas intenções, que me confiou o governo de S. Paulo, 
em 1920, a direção do ensino público. 
Daí, para o entendimento da minha ação na reforma de 1920 a reestampa daqueles 
alvitres, saídos a lume no Anuário de Ensino de 1918. (Dória, 1923)   

A partir do que foi exposto, entende-se que a Carta Aberta foi apresentada por 

Sampaio Dória, também, com a intenção de dar maior publicidade a sua pessoa, o que sem 

dúvida foi alcançado, levando em conta alguns fatores, tais como: o momento em que foi 

publicada a Carta em relação à trajetória da Liga Nacionalista e o modo como foi utilizada a 

Carta Aberta de Sampaio Dória, pelo então diretor geral da Instrução Pública, Oscar 

Thompson 

 

integrante do grupo dirigente da Liga e membro da comissão de instrução da 

mesma entidade.  

Thompson transcreveu a Carta no Anuário de 1918, publicado em 1919, tendo 

ocorrido, no decorrer deste ano, uma série de polêmicas relativas ao conteúdo da Carta. Além 

disso, deve-se levar em conta a característica projetiva do grupo dirigente da entidade, já que 

Oscar Thompson, em breve, no ano de 1920, estaria encerrando seu segundo mandato no 

cargo de diretor geral da Instrução Pública. No mesmo ano de 1920, um novo governador do 

                                                           

 

209 Na obra Questões de Ensino (1923) Sampaio Dória, na Seção I 

 

Precedentes 

 

transcreveu a Carta Aberta e 
sua Réplica ao parecer da comissão de inspetores de ensino. A Seção I  Precedentes é apresentada exatamente 
antes da seção em que ele descreve sua posse na Diretoria da Instrução Pública.   
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Estado seria eleito. Assim, estava criado o fato político propício ao governo que assumiria em 

1920. Daí para a indicação do nome de Sampaio Dória para ocupar o dito cargo, foi apenas 

um pulo .  

3.1.3 - Artigos no OESP: Preparando A Mudança   

Além da polêmica em torno das soluções propostas por Sampaio Dória, para resolver o 

problema do analfabetismo, há outro aspecto que deve ser considerado para evidenciar que a 

nomeação de Sampaio Dória foi um processo planejado e acompanhado de perto pelo grupo 

dirigente da Liga Nacionalista, isto é, o fato de nos primeiros meses do ano de 1920, portanto 

pouco antes da posse de Sampaio Dória em 29 de abril, o OESP ter publicado um conjunto de 

artigos que denunciavam as condições da instrução pública em São Paulo, exigindo do 

governo providências urgentes. Os principais signatários desses artigos eram, não por acaso, 

homens do grupo dirigente da Liga, entre eles José Carlos de Macedo Soares e Mário Pinto 

Serva210.  

Primeiramente foram publicados cinco artigos, assinados por José Carlos de Macedo 

Soares, todos sob o mesmo título 

 

Escolas de Fachada , embora cada um deles analisasse 

um tema específico da organização escolar paulista, conforme relação abaixo211:  

OESP, 27/2/1920, p. 3  Escolas de Fachada  O Jardim da Infância 
OESP, 29/2/1920, p.3  Escolas de Fachada- As escolas primárias 
OESP, 2/3/1920, p. 3  Escolas de Fachada  As Escolas Complementares 
OESP, 9/3/1920, p. 3  Escolas de Fachada  A Escola Normal de São Paulo 
OESP, 11/3/1920, p. 3  Escolas de Fachada  

Dois dias após a publicação do último artigo de José Carlos de Macedo Soares, foi 

publicado, no mesmo jornal, A instrução pública em São Paulo (OESP, 13/3/1920, p. 2), 

assinado por Mário Pinto Serva. Depois disso, ainda foi publicado mais um artigo de Serva 

 

O melhoramento da instrução paulista (OESP, 18/4/1920, p.2), onze dias antes da posse do 

novo diretor geral da Instrução Pública.  

É interessante notar que ambos integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista 

não pouparam em nada a gestão de Oscar Thompson, responsável até então pela organização 

da instrução primária paulista e, igualmente, integrante do mesmo grupo da Liga. As críticas à 

                                                           

 

210 Larizzatti (1999, p. 13) apontou o fato de que os artigos de José Carlos de Macedo Soares e Mário Pinto 
Serva anteciparam as discussões em torno da exigência de uma reforma educacional.  
211 Esses cinco artigos de José Carlos de Macedo Soares, no OESP, foram reunidos em um livro que recebeu o 
mesmo nome dos artigos 

 

Escolas de fachada. A editora e data de publicação não foram localizadas. 
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instrução pública paulista, estampadas nas páginas do OESP, provavelmente, chamavam a 

atenção para o tema, anunciando a chegada do novo diretor.   

3.2 - SAMPAIO DÓRIA NA DIRETORIA GERAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DE 

SÃO PAULO    

3.2.1  - A Recepção na Diretoria da Instrução Pública   

Sampaio Dória, a convite do novo governador Washington Luís, tomou posse, do 

cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, em 29 de abril de 1920, sendo 

nomeado, também o novo Secretário do Interior Alarico Silveira, sob quem Sampaio Dória 

estava diretamente subordinado. 

Em 18 de maio de 1920 Sampaio Dória discursou, brevemente, em solenidade na 

diretoria da Instrução Pública212. A respeito do convite recebido, comenta o novo diretor, 

Eu não poderia, na obscuridade de minha vida trabalhosa, alheio, por índole, a grupos 
que se degladiam, eu não poderia, razoavelmente, nutrir a aspiração, superior ao meu 
mérito, de me irem buscar ao recolhimento dos meus livros, e à predileção dos meus 
estudos, para assumir a direção da instrução pública de um Estado, como o de S. 
Paulo. .(Dória, 1923, p. 39)  

Sampaio Dória se auto-definia como um homem recatado, introspectivo, alheio às 

lutas partidárias e cujo maior entusiasmo era a dedicação aos estudos, conforme citação acima 

 

repetida em outras ocasiões. No entanto, os antecedentes de sua nomeação sugerem que ele 

não foi pego de surpresa quando convidado para o cargo de diretor geral da Instrução Pública. 

Ao contrário, tanto ele quanto a opinião pública , foram preparado para isso. 

O novo diretor inicia seu discurso, animado e grato diante das manifestações de apoio, 

Meus senhores: 
Tantas e tão generosas são as expressões de deferência, com que tão de perto me falam 
ao coração o governo do Estado, a Liga, a Escola Normal, os funcionários desta casa, 
e os meus bons amigos, que eu me sinto deveras embaraçado, para atinar com um 
verbo sofrível, em que logre vazar o meu profundo reconhecimento. 
 (...) 
Eu não desejo ocultar o calor da grande esperança que me anima. Sinto, em torno de 
mi m, os melhores prognósticos. Já no dia seguinte ao em que recebi o convite para 
ocupar este lugar, ouvi ao dr. Oscar Thompson, a quem presto a homenagem do meu 
respeito pela sua administração nesta casa, a ele ouvi que minha investidura no cargo 

                                                           

 

212 O referido discurso foi transcrito na obra Questões de Ensino (1923), na Primeira Parte, Secção II 

 

Intenções, cap I Recepção na Diretoria (Doria, 1923, pp.39-42) 
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de diretor da Instrução Pública era acolhida, com alvoroçada simpatia e aplausos, por 
todos os que constituem o corpo de inspetores do ensino. Esse testemunho, partindo de 
pessoa habituada ao vosso convívio, ressoou, no meu espírito, como seguro da 
eficiência em que espero há de frutecer a minha ação nesta diretoria.(Dória, 1923, pp. 
39, 40)   

De fato, pode ser admitido o apoio da Liga Nacionalista, assim como de seus bons 

amigos .  

Todavia, quanto ao apoio dos funcionários da casa 

 

a Diretoria Geral da Instrução 

Pública, mais especificamente os inspetores, não se deve ler do mesmo modo, considerando, 

ao menos, alguns destes inspetores. Entre eles aqueles que redigiram o referido parecer à 

Carta Aberta (1918) de Sampaio Dória. Ainda que a posição da comissão de inspetores 

escolares, responsável pelo referido parecer, pudesse não representar a opinião de um número 

maior de inspetores, certamente, aqueles não viam com bons olhos a chegada do novo 

diretor geral. O que não pode ser desprezado, uma vez que uma das funções dos inspetores 

escolares era a de mediar a relação entre os professores e a Diretoria da Instrução. 

No mesmo discurso Sampaio Dória informa aos presentes na cerimônia o que o 

motivava a aceitar o convite. 

Sempre que penso na realização prática dos princípios democráticos, uma dúvida, ou 
quase descrença, me assalta o espírito, diante do espetáculo doloroso da ignorância 
popular. Como organizar-se, por si mesmo, politicamente, um povo que não sabe ler, 
não sabe escrever, não sabe contar? Se o povo não souber o que quer, como há de 
querer o que deve? Governos populares, sem cultura, viverão morrendo da sua própria 
incultura. 
Eis porque me interessou, sempre, a solução prática do problema do analfabetismo. A 
instrução, primária e obrigatória, a todos, por toda parte, é ideal que me seduz, e por 
cuja realização não há brasileiro digno deste nome, que não se interesse, ao menos 
com a simpatia dos meus aplausos.  
A fim de coordenar as forças sociais contra o analfabetismo, para aqui fui chamado. 
(Dória, 1923, pp. 39, 40)   

Por fim, Sampaio Dória dirige uma palavra aos professores. 

Para com o professorado duas linhas morais, inflexíveis, estarão, sempre, na visão dos 
nossos olhos. 
Uma é o respeito mais religioso aos direitos dos professores, e ao prestígio da sua 
missão quase divina. (...) Na realidade, o professor é quase tudo na eficácia do ensino. 
Na guerra ao analfabetismo, ele é o soldado que age. Daí a inteligência do general em 
levantar-lhe o ânimo, e lhe manter o entusiasmo como imponderável necessário e 
decisivo. 
A outra linha moral, para com o professor, é a exigência mais intransigente ao 
cumprimento dos seus deveres. (...)Fique no seu posto quem bem servir. É o justo 
princípio. Deixe-o quem não puder, não souber, ou não quiser bem servir. É a 
consequência legítima. (...) 
A vitória é dos que sabem querer, e querem com firmeza. (Dória, 1923, pp. 41, 42)  
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A simbologia estabelecida por Sampaio Dória entre o professor e o soldado é 

novamente utilizada aqui, como já verificado na Carta Aberta (1918) e assim como foi 

observado em outros escritos seus. Após exaltar a função desse soldado, sem o qual nenhuma 

guerra podia ser vitoriosa, o novo diretor adverte: Fique no seu posto quem bem servir. (...) 

Deixe-o quem não puder, não souber, ou não quiser bem servir 213. (Dória, 1923, p. 42)   

3.2.2 - A Despedida da Escola Normal   

Para assumir o cargo na Diretoria Geral da Instrução Pública, Sampaio Dória afastou-

se da Escola Normal da Praça214. Seu afastamento da instituição foi marcado, segundo ele, por 

uma visita às classes poucos dias após a posse, em companhia do novo diretor da 

Escola Normal. Visita silenciosa , ao que parece, já que sem discursos e homenagens, como 

seria, talvez, o esperado215. Iniciativa que deveria, supõe-se, partir do diretor da Escola 

Normal, do qual Sampaio Dória recebeu apenas um discreto apoio216.  

Em relação aos professores da Escola Normal parece, também, não ter havido 

manifestações explícitas. Contudo, o grêmio dos alunos promoveu calorosa e honrosa 

despedida ao professor Sampaio Dória. É curioso este fato, uma vez que não foram os colegas 

de Sampaio Dória, ou seja, os professores e o diretor José A. de Azevedo Antunes, os que 

ofereceram a cerimônia de despedida  apesar da mensagem do grêmio exaltar Sampaio Dória 

diante dos professores, afirmando que ele era para os professores, um verdadeiro 

Evangelho . Estaria aí algum indício de relações pouco amistosas entre Sampaio Dória e a 

congregação da Escola Normal? Não foi possível responder a esta pergunta. Mesmo assim, 

pode-se afirmar que Sampaio Dória não era exatamente uma pessoa que despertasse 

sentimentos afáveis, conforme a análise das poucas atas de reuniões extraordinárias da Escola 

Normal, anteriormente apresentada.  

                                                           

 

213 Para Sampaio Dória, soldado obedece; soldado batalha, mediante uma convocação oficial, por um ideal 
patriótico. Esse tratamento dado por Sampaio Dória ao professor sugere que o considerava como tendo um papel 
secundário, cuja ação dependia de um comando. Seria bastante interessante examinar como foi a recepção do 
professorado público à nomeação de Sampaio Dória. No entanto, esta tarefa está por ser feita.  
214 O afastamento de Sampaio Dória da Escola Normal da Praça durou pouco mais de um ano, visto que retornou 
à instituição logo após ter se exonerado do referido cargo ocupado de 29 de abril de 1920 a maio de 1921. 
215 A visita do novo diretor geral da Instrução Pública aos alunos da Escola Normal da Praça, deveria representar 
grande honra para a instituição, mesmo sendo este um ex- professor da casa. Era comum, nessa instituição, a 
realização de solenidades, com homenagens e discursos aos visitantes ou convidados, rompendo, assim, com a 
rotina escolar. (Cf. Livro de Atas das Sessões Extraordinárias da Escola Normal de São Paulo). Contudo, a 
descrição que Sampaio Dória registrou a respeito de sua visita de despedida aos alunos, sugere que não houve 
solenidade alguma.  
216 Embora Sampaio Dória não mencione o nome do dito diretor, referindo-se a ele somente como o novo 
diretor da Escola Normal, sabe-se que foi José A. de Azevedo Antunes quem o acompanhou nesta visita de 
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Por meio do relato das sessões extraordinárias dos professores da Escola Normal da 

Praça, observou-se que Sampaio Dória, não media as palavras para defender o que acreditava. 

Enfrentava quem fosse necessário para ver cumprida determinada norma institucional. 

Parecia, por vezes, até mesmo atrevido em seus posicionamentos. Daí que, talvez, não fosse 

homem de muitos amigos, exceto alguns dos professores que com ele trabalhavam na 

instituição e com os quais manteve estreitas relações, tais como Américo Brasiliense de 

Moura e Ruy de Paula Souza.  ambos integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista, ou 

ainda Antonio de Almeida Junior 

 

a quem convidou para assessorá-lo na diretoria e Manuel 

Cyridião Buarque 

 

defensor inconteste de Sampaio Dória, bem como da reforma por ele 

organizada, sobre o que será tratado adiante.  

Demonstração explícita de apoio ao novo diretor ocorreu mesmo por parte do grêmio 

estudantil da Escola Normal, poucos dias após sua posse. Na ocasião Sampaio Dória 

discursou217. Seu discurso foi impresso por conta do grêmio estudantil, introduzido com a 

seguinte informação: 

O Grêmio Normalista Dois de Agosto, no sentido de dar maior divulgação ao 
extraordinário discurso do ilustre educador Sampaio Dória, pronunciado por ocasião 
de sua despedida a esta casa, e que é, para os professores, um verdadeiro Evangelho, 
mandou, com a devida vênia, imprimir este opúsculo, para ser distribuído a todos os 
alunos da Escola Normal de São Paulo. (Dória, Discurso, 1920)  

A solenidade de despedida ao professor Sampaio Dória , então diretor geral da Instrução 

Pública, organizada pelo grêmio estudantil, foi recheada por demonstrações de carinho, 

segundo o que relatou o próprio homenageado.  

Cedendo às instâncias da vossa gentileza, eu aqui vim para a despedida solene, que me 
exigistes. Supunha que a minha visita, quinta-feira, às vossas classes, em companhia 
do vosso novo diretor, já importava no adeus que me cumpria. Mas, em vós, a 
bondade tem exigências excepcionais. E como resistir a ordens que se animam com a 
pureza das intenções da mocidade, e que se adoçam com os primores da vossa 
distinção?  

                                                                                                                                                                                         

 

despedida às classes . Adianta-se que, anos depois deste episódio, José A. de Azevedo Antunes foi professor no 
Lyceu Nacional Rio Branco, instituição privada de ensino. fundada em 1926 por Sampaio Dória, entre outros.  
217 O discurso de Sampaio Dória por ocasião de sua despedida da Escola Normal da Praça, em virtude de sua 
indicação para o cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, foi transcrito na introdução da obra 
Questões de Ensino (Dória, 1923, pp. 43-49), versão consultada. Embora nesta versão não seja informado que a 
solenidade foi organizada pelo grêmio estudantil, foi localizada outra versão idêntica na qual se indica no título o 
seguinte: DISCURSO proferido pelo Sr. Dr. Antonio de Sampaio Dória, recentemente nomeado diretor do 
Ensino, em sessão solene efetuada no dia 24 de maio no salão nobre do Jardim da Infância. Informa-se, ainda, 
por meio de um prefácio , que o Grêmio Normalista Dois de Agosto tomou a iniciativa de publicar o referido 
discurso, distribuído a todos os alunos. O citado discurso foi, ainda, publicado no OESP (25/5/20, p. 2), sob o 
título O programa do novo diretor . Introduzindo esse discurso o jornal informou a participação do grêmio 
normalista, bem como a presença do professor Manuel Cyridião Buarque o qual, também, se despedia da 
instituição, devido à nomeação para o cargo de diretor da Escola Normal do Brás.  
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Naturalmente, não me quisestes, aqui, entre as flores com que perfumais este 
ambiente, e os aplausos com que o vibrais das energias de vossas almas, senão para 
me ouvirdes sobre o que pretendo fazer e farei na direção geral da Instrução pública. 
(Dória, 1923, p. 43)   

Se os alunos queriam ouvir o novo diretor da Instrução Pública a respeito de suas 

pretensões, não se sabe. No entanto, ao que parece, a direção do grêmio gostou do discurso, 

conforme o testemunho de Sampaio Dória. Certo é que ele não poderia perder esta 

oportunidade para falar à mocidade, não só acerca de suas propostas para o novo cargo, como 

também esclarecer as intrigas que o cercavam já nos primeiros dias de seu mandato, iniciadas, 

porém, desde a publicação da Carta Aberta, de 1918, uma vez que o conteúdo da referida 

Carta

 

reposto por Sampaio Dória em diversas ocasiões 

 

foi reiterado mais uma vê nessa 

ocasião. Assim, antes de expor suas pretensões aos alunos da Escola Normal, alerta Sampaio 

Dória:  

As notícias, que por aí circulam, nem sempre se recomendam pela fidelidade e pela 
exação, que se desejara. Uma palavra que se diga, uma referência que se aventure, um 
plano que se esboce, logo os interpretam sem malícia, mas com leveza e pressa, ao 
sabor da primeira impressão, nem sempre verdadeira. Daí boatos absurdos, que 
chegam a causar espanto.(Dória, 1923, p. 43)  

Em dois momentos do discurso Sampaio Dória esclarece que os boatos diziam respeito 

à proposta de uma escola de dois anos. Nesse sentido, com certeza, o novo diretor se referia 

aos desdobramentos que provocou sua Carta Aberta (1918) ao Dr. Oscar Thompson, visto 

que foi o primeiro documento no qual ele apresentou a proposta de uma escola de dois anos. 

Anunciando, também, o que pretendia 

 

realizar as idéias que vos tenho 

aconselhado , dirigia-se, portanto, aos ex-alunos. Ainda aproveitou a ocasião para, em breve 

retrospectiva de sua trajetória de profissional, registrar as condições que o autorizavam a 

estar, naquele momento, no citado cargo. Para isto, Sampaio Dória retoma o momento de seu 

ingresso na Escola Normal de S. Paulo , mediante concurso, para cujo êxito só contou 

com ele mesmo e afirma que desde que ali entrou combateu a rotina que impedia a livre 

expansão do corpo e do espírito. Lembrando o que o incomodava na escola que freqüentou, 

conta que se sentia, desde a juventude, um reacionário em franca rebeldia , por não aceitar o 

aprendizado por meio de repetição servil do professor e do livro ; mesmo os gênios, como 

flores murchavam , porque a escola esmerava-se em inutilizar as crianças, alheando-as da 

natureza . (Dória, 1923, pp. 43, 44) 

Opondo-se aos vezos rotineiros , sempre mostrou a eles - aos alunos 

 

o que 

importava à escola primária: (...) a educação ortopédica dos sentidos e o desenvolvimento 

seguro deles, para maior fidelidade, exação e nitidez das impressões sensoriais, base do futuro 
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trabalho criador do espírito (...) .(Dória, 1923, p. 44). E acrescenta: Da criança surge o 

homem, como da semente a árvore. Assim como o jardineiro intervém para modificá-la 

enquanto cresce, na adolescência humana o educador interfere, não para prejudicar, mas para 

beneficiar a formação do homem . Após apresentar os tipos de ensino que se pode oferecer ou 

escolher, Sampaio Dória também, afirma que, certamente, entre saber muito, decorado, e 

exercer bem os sentidos e a inteligência , os pais preferem para seus filhos este último 

benefício, o qual, na verdade, prepara as crianças para a glória da vida independente e 

próspera . (Dória, 1923, pp. 44, 45) Assim, continua, 

Ver bem e ouvir bem, pelo hábito de saber ver e ouvir; mover-se com destreza e 
elegância; saber realizar, em argila, em desenho, em madeira, imagens que os sentidos 
educados apanham no ambiente; e por cima, começar os seus ensaios de logicidade 

 

são a 
dádiva divina das escolas primárias. (Dória, 1923, p. 45)  

Alertando que não exporia, na ocasião, um compêndio de pedagogia, Sampaio Dória 

conclama os alunos e os professores para que desenvolvessem o  

(...) espírito da educação, formando homens. [Pois] É a vossa consciência que vo-lo exige 
e a pátria que vo-lo pede. (...) espargi e derramai, por sobre elas [as crianças], com a 
prodigalidade do sol, que nos ilumina e nos aquece, os tesouros de bondade, que 
transbordam em vossa juventude, poupando-lhes a inominada tirania do ensino de cor, e 
fazendo-as mais sadias, mais inteligentes, mais hábeis e melhores. 
Este espírito natural e simples de educação é o que estará sempre comigo na direção 
técnica que terei de imprimir à instrução pública do Estado. (Dória, 1923, p. 45)   

Merece destaque a tarefa que ele diz ter assumido: imprimir à instrução pública uma 

direção técnica. Para tal tarefa e sobre o convite recebido, esclarece, também, que não abdicou 

de nenhum de seus ideais e convicções que, se postos integralmente em prática, dariam 

resultados prodigiosos . Contudo, adverte que era necessário contar com as possibilidades 

práticas e as circunstâncias ocasionais. Sampaio Dória, ainda, apresenta nessa ocasião um 

diagnóstico prévio sobre a situação que estava por enfrentar, ou seja, recursos orçamentários 

escassos que não sustentavam um aparelho de ensino completo em somente uma 

administração . Apesar disso, porém, declara que em um quatriênio se subiriam alguns 

degraus . E reconhece que embora muito já havia sido feito, muito havia a fazer, sendo, 

então, obra para muitos quatriênios. Assim, o que, segundo ele, cumpria, naquele momento, 

era 

Enfrentar e vencer, entre os males existentes, o maior deles. Se pudesse vencer a todos 
seria o supremo bem. Mas, em não podendo, como não pode, releva atacar o pior e 
além de pior, aquele cuja solução constitui a base para a solução dos outros. Daí a 
campanha que vamos travar contra o analfabetismo(Dória, 1923, p. 46)  
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Sampaio Dória, como anteriormente apontado, já vinha sofrendo críticas e reações 

devido à proposta da escola de dois anos, anunciada na Carta Aberta (1918) ao Dr. Oscar 

Thompson, como ele mesmo lembrou. Por isso, também aproveitou a ocasião para ressaltar e 

repor argumentos já apresentados, afirmando que, com sua proposta, não estaria o Governo 

mutilando o aparelho escolar do Estado. Desse modo, procurava, mais uma vez, responder aos 

boatos . 

A nova de reduzir a dois anos o curso dos grupos escolares é mero boato, pois se os 
quatro anos  atuais não bastam para uma educação primária integral, como tentar ainda 
a supressão de dois anos do curso? Não foi para esta missão iconoclasta que assumi a 
superintendência da instrução pública. O Governo do Estado nunca deliberou tão 
grave atentado. (Dória, 1923, p. 47)   

E explica, ainda, que o esforço oficial máximo se concentrará na difusão da instrução 

primária , sendo necessário para isso criar um tipo de escola primária, aligeirada e simples. 

Ao que tudo indica, este novo tipo de escola - escola popular - funcionaria como um sistema 

paralelo ao grupo escolar, com o seguinte objetivo: Ler, escrever e contar; assegurar a saúde 

e o vigor do corpo; saber ver, ouvir e mover-se; ensaiar a imaginação e o raciocínio; começar 

hábitos de disciplina moral e cívica 

 

eis os objetivos dessa escola popular. (...) benefício que 

as posses do Estado permitem, por enquanto, a todos . (Dória, 1923, p. 48) 

Convicto, Sampaio Dória reafirma a possibilidade de São Paulo resolver, em quatro 

anos, o problema da alfabetização popular, consertando lacunas e desvios do seu aparelho 

escolar. Restaria, então, aos futuros governos a difusão do que ultrapassava a mera 

alfabetização, como também a instrução secundária, profissional e superior. Solicita, mais 

uma vez aos presentes, que não dêem ouvidos aos boatos que afirmam o propósito do governo 

de quebrar o que havia de solidez e harmonia no aparelho escolar existente .(Dória, 1923, 

p. 49)  

Por fim, o novo diretor da Instrução Pública, conclama os presentes 

 

futuros 

professores, 

Convido-vos, senhores, para nos ajudardes nesta campanha. Muitos de vós já estais em 
véspera de receber a investidura das armas. Alistai-vos com alvoroço. Porque, na terra, só 
há uma glória verdadeira: a do bem que se faz com desinteresse. 
Os professores que trabalham, constituem, entre as classes sociais, a mais beneficente e 
mais benemérita. Na sua nobre obscuridade, nenhuma outra excede em grandeza moral, 
nenhuma outra com tamanha responsabilidade. Deus, tendo criado o homem, comete ao 
educador a missão de lhe aperfeiçoar e aprimorar a criatura. Das mãos de Deus sai a 
argila misteriosa com uma evolução de corpo e de espírito, submetida a leis fatais. E o 
educador intervém nesta evolução, para completar, dentro das leis naturais, a obra prima 
do Criador. Sem nenhum exagero, o professor, que se dedica com amor e competência, é 
um mandatário de Deus no lavor divino da criação. E, contudo, ninguém há entre os 
homens tão desprotegido dos bons fados... 
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Glória, pois, senhores, ao professor pela sua missão sublime, pela sua dedicada bondade e 
pelo seu espírito de abnegação e sacrifício.218 (Dória, 1923, p. 49)  

Há que se considerar que mais de um ano já havia decorrido desde que Sampaio Dória 

havia escrito a Carta Aberta (1918), contendo praticamente as mesmas idéias e propostas 

apresentadas nesse discurso de despedida, em 24 de maio de 1920. Talvez a reação, 

supostamente favorável, que encontrou entre os presentes, provavelmente, alunos, a direção 

do grêmio estudantil e alguns professores da Escola Normal, garantisse a ele o ambiente 

propício para reforçar suas posições219. Diante das críticas que vinha recebendo, certamente 

quaisquer manifestações de apoio eram bem vindas.   

3.2.3 - O Apoio da Liga Nacionalista  

Em várias ocasiões Sampaio Dória recebeu demonstração de apoio enquanto esteve no 

cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, de 29 de abril de 1920 a maio de 

1921. Algumas das demonstrações de apoio partiram da Liga Nacionalista, evidenciando que 

a entidade não somente foi a principal responsável pela indicação de Sampaio Dória para esse 

cargo, como também acompanhou de perto os passos do diretor, garantindo, em certa medida, 

sua sustentação política em momentos decisivos de sua gestão como, por exemplo, a 

realização do recenseamento escolar e do processo de tramitação e aprovação da reforma da 

instrução pública. Nesse sentido, a decisão de Sampaio Dória de exonerar-se, precocemente, 

do cargo de diretor da instrução pública de São Paulo não deve ser entendida como uma 

iniciativa exclusivamente de caráter pessoal. Há indicações de que, também nesta situação, o 

grupo dirigente da Liga Nacionalista teve participação, igualmente decisiva. 

A primeira medida tomada por Sampaio Dória, assim que assumiu a Diretoria Geral da 

Instrução Pública, foi a realização do recenseamento escolar, cujo calendário teve início em 

18 de junho de 1920, a partir da ordem de execução 220. A pesquisa encerrou-se em 5 de 

agosto e o resultado final foi publicado em 7 de setembro221.  

                                                           

 

218 Caberia, a futuros estudos, explorar as outras concepções em voga, por exemplo, a respeito do professor. 
Sabe-se que havia um movimento, iniciado anos antes, de defesa da profissão - e não do sacerdócio ou da 
missão de professor. As diferentes posições quanto ao papel do professor estavam em debate. Na cotação 

acima Sampaio Dória expressa um determinado entendimento a respeito. 
219 Não foi possível verificar até que ponto o grêmio estudantil da Escola Normal expressava a posição do 
conjunto de seus colegas, nem tão pouco quem eram os estudantes que dirigiam a entidade. 
220 Cronologia do recenseamento escolar (Dória, 1920) 
18 de junho  Ordem de execução do recenseamento 
19 de junho 

 

Abertura do escritório central, expedição de convites aos chefes de zona e outras providências 
iniciais 
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No dia em que se deu a ordem de execução para a organização do recenseamento 

escolar, foi publicada uma representação da Liga Nacionalista enviada ao Presidente do 

Estado em prol do ensino primário no Brasil, o que sugere a tentativa da entidade de 

manifestar, ainda que de forma indireta, seu apoio ao programa de Sampaio Dória. (OESP, 

18/6/1920, p. 3) 

Antes, porém, do início efetivo do recenseamento escolar junto à população, a Liga 

Nacionalista publicou em 4 de julho de 1920, no OESP (p.3), uma solicitação para que todos 

colaborassem com os trabalhos do recenseamento escolar, sem o qual seria ineficaz o 

combate ao analfabetismo , que constituía, segundo Frederico Vergueiro Steidel, presidente 

da Liga, um dos pontos mais importantes do programa da entidade. Cinco dias depois a 

entidade fez nova convocação de apoio aos trabalhos em prol do recenseamento escolar. 

(OESP, 9/7/1920, p.4) 

Nesse mesmo dia o OESP (9/7/1920, p. 4) transcreveu um texto publicado no Correio 

da Manhã, com o título Recenseamento escolar 

 

sem signatário, no qual apoiava-se, com 

elogios, a iniciativa pioneira de São Paulo. Além disso, foram citados os nomes dos 

responsáveis pelos trabalhos do recenseamento em cada município. Destacando-se o apoio da 

cidade de Piracicaba222.  

No dia 15 de julho, início oficial do recenseamento, publicou-se a mensagem de 

Sampaio Dória, sob o título Aos Paulistas . 

Não há inteligência clara ou coração nobre que não compreenda e não queira, 
sinceramente, a extinção do analfabetismo. 
Todas as nações civilizadas têm por vastas sementeiras de sua grandeza o ensinar a ler, 
escrever e contar. 
Nalgumas, é o espírito religioso a razão prática da alfabetização popular; cumpre aos 
homens manusear a Bíblia, para conhecer, na fonte pura a verdade divina. Noutras, é o 
espírito da democracia, emergindo o governo que as rege, da vontade geral, preciso é 
que o povo saiba escrever, para ser eleitor. Já nos Estados unidos, o espírito religiosos 
e o espírito da democracia, reunidos, são os magnos propulsores da educação primária. 

                                                                                                                                                                                         

 

8 de julho  Reunião dos chefes de distrito da Capital 
12 de julho  Reunião dos chefes de zona 
15 de julho  Início do recenseamento, na capital e no interior 
22 de julho 

 

Entrada das listas do 19º distrito da capital, o primeiro a terminar o serviço. Início da apuração, no 
escritório central 
26 de julho 

 

Entrada das listas de São Miguel Arcanjo, o primeiro município do interior a remeter os papéis do 
recenseamento  
5 de agosto  Terminação (sic) do recenseamento da Capital 
4 de setembro  Entrada das listas de Franca, o último município a remeter os papéis do recenseamento 
5 de setembro  Terminação da apuração e de todo o serviço do recenseamento escolar 
7 de setembro  Publicação do resultado final 
221 Deve-se lembrar que 7 de setembro 

 

feriado nacional referente à independência do Brasil, era a principal 
data cívica comemorada pela Liga Nacionalista. Assim, não foi mero acaso a escolha da referida data. 
222 Vale informar a presença, nessa cidade, de Lourenço Filho. 
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A nós, brasileiros, nos anima, além destes dois motivos, uma terceira razão: o espírito 
de humanidade. Não é só para ler os livros sagrados que se deve alfabetizar. Não é só 
para votar, mesmo conscientemente, que se não deve ser analfabeto. É, sobretudo, para 
honrar a natureza humana. 
Uma pobre criatura, emparedada em rasa ignorância, mais se aproxima de um bruto 
que de um ser de razão. Nas células íntimas do seu cérebro se ocultam os germens da 
luz e da cultura. São forças latentes, formidáveis, porém inertes, imprestáveis, mortas, 
por não terem um ponto de apoio, para se aplicarem. Só pela alfabetização, é que se 
lhes começa a abrir uma clareira azul para a riqueza sadia, para o progresso moral. 
(...) 
Inicia-se, hoje, o primeiro passo decisivo (...?) 

Pais e cidadãos, abri as portas das vossas casas aos nossos emissários. Queremos saber quantas 

são as crianças que precisam aprender, onde estão as crianças, cujos pais as querem dignas de si 

mesmas. O governo do Estado lhes dará matrícula, nas escolas, a todas, indistintamente. 

(...) 
DIRETORIA GERAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA.(Dória, OESP, 15/7/1920, p. 2)  

E assim sucedeu-se no período de quase três meses de realização do recenseamento 

escolar. Observou-se que a cada novo passo do processo do recenseamento escolar havia 

algum tipo de manifestação da rede de relações de Sampaio Dória, particularmente aquela 

representada pelo grupo dirigente da Liga Nacionalista, no qual participavam, também, alguns 

membros da diretoria do OESP. Esse periódico forneceu diversas notícias a respeito do 

andamento do recenseamento, principalmente, no mês de julho, quando se realizou o trabalho 

de pesquisa junto à população. 

Em 17 de julho, portanto, dois dias após abertura oficial dos trabalhos do 

recenseamento, o OESP deu início a uma série de matérias a este respeito, entre elas algumas 

informações sobre a participação da Liga Nacionalista e citação dos nomes dos prefeitos e 

diretores de escolas que estavam colaborando com os trabalhos dessa pesquisa. O mesmo tipo 

de informação, porém dando conta da seqüência dos trabalhos em outros municípios e 

cidades, bem como de seus respectivos colaboradores, foi publicado no dia 22 de julho, 

também, no OESP (p.3)223. 

                                                           

 

223 Ao lado das notícias sobre o andamento dos trabalhos do recenseamento escolar, o jornal publicou uma das 
séries de PP (Paulo Pestana), intitulada Notas Pedagógicas , na qual o autor afirmou que o combate ao 
analfabetismo dependia mais da eficiência do que da multiplicação de escolas, ou seja, de meios práticos . 
Educar vale mais do que alfabetizar . Nesta pequena frase está contida a crítica a um dos principais argumentos 

apresentados por Sampaio Dória para justificar a necessidade do recenseamento escolar. Esse é apenas um 
exemplo, entre vários, que demonstra a polêmica enfrentada por Sampaio Dória em relação, especificamente, às 
propostas de combate ao analfabetismo. (Cf., por exemplo, os seguintes artigos de PP: O curso de dois anos 
para o ensino elementar , OESP, 24/06/20, Notas Pedagógicas, p. 3; O combate ao analfabetismo , OESP, 
22/07/20, Notas Pedagógicas, p.3; Porque nos falta dinheiro para combater o analfabetismo , OESP, 15/10/20, 
Notas Pedagógicas, p.2) Paulo Pestana foi um dos mais ferrenhos críticos da administração de Sampaio Dória na 
Diretoria Geral da Instrução Pública. A respeito da coluna Notas pedagógicas , consultar Mercado (1996).  
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Além das notícias em torno do recenseamento, foram publicados artigos a esse 

respeito, por iniciativa da direção do jornal 

 
alguns dos quais antes mesmo do início do 

recenseamento, conforme relação abaixo:  

OESP. A luta contra o analfabetismo, 18/6/20, Editorial, p.4. 
_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento infantil, 19/6/20, Editorial, p.4. 
_____. A organização do serviço de recenseamento escolar, 26/6/20, Notas de Reportagem, p. 
3. 
_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento escolar, 09/07/20, Editorial, p.3. 
_____. Novidades: guerra ao analfabetismo, 09/07/20, Notas de Reportagem, p.4. 
_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento escolar, 07/09/20, Editorial, p3  

No dia 1º de agosto de 1920, quatro dias antes do término do recenseamento escolar, 

Sampaio Dória é homenageado com um banquete 224 Tudo indica que esse banquete foi 

oferecido pela Liga Nacionalista, considerando alguns trechos do discurso do homenageado, 

proferido na ocasião, embora ele não deixe isso explícito. Sampaio Dória inicia seu discurso, 

com uma saudação pouco comum, considerando seus modos bastante formais.  

Meus bons amigos. 
Disse muito bem Amadeu Amaral, no aticismo (sic) e na graça do seu verbo de 
poeta(...) 

Definistes, muito bem, logo de entrada, o caráter desta reunião íntima, quando, ao 
deliberardes sobre a forma que lhe daríeis, preferistes interromper as adesões públicas, para 
poderdes, determinar, a vosso critério e revelia minha, as amizades comuns e antigas.  

(...)Falando entre nacionalistas, aproveito o ensejo para vos dizer, ainda, que não 
envolverá, não pesará, felizmente, na escola primária, como a queremos e a faremos, a 
criminosa atmosfera da indiferença patriótica. Nela crepitará e radiará a forja da 
nacionalização intensa e do culto vivo da Pátria muito amada. 
(...) 
Senhores,  
Não sei como agradecer-vos esta manifestação da vossa gentileza e fidalguia. Não na 
recebo para mim, que não mereço, mas para a causa patriótica, em que todos nos 
abraçamos. O que eu agora vos peço, se pedir-vos pode quem já vos fica a dever tanto, 
é a continuidade do vosso apoio moral, e a generosa constância da vossa vontade para 
comigo. (Dória, 1923, pp. 50-55)  

Nota-se a referência à fala do orador que o antecedeu, Amadeu Amaral, por sua vez, 

integrante do grupo dirigente da Liga Nacionalista 

 

mais um indício de que Sampaio Dória, 

possivelmente, recebeu essa homenagem da Liga Nacionalista. Continua o orador 

homenageado, referindo-se à sua pessoa e aos seus próprios hábitos de vida. 

Para as almas habituadas ao retraimento, por mais que procurem adaptar-se, a 
passagem, da tranquilidade discreta de um ambiente de estudo, para as missões 

                                                           

 

224 É importante informar que a única fonte disponível a respeito do banquete oferecido em homenagem à 
Sampaio Dória nesse momento de sua gestão na Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, foi 
apresentada por ele mesmo em sua obra, já citada, Questões  de Ensino 

 

A reforma de 1920 em S. Paulo, 1923, 
na qual ele relata sua trajetória no referido cargo. 
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espinhosas de um tablado público, assusta e as traz dominadas de mil receios. Em 
situação com que não contavam, ao medirem as próprias forças, ainda no 
deslumbramento dos seus ideais, momento há em que repentinos eclipses as envolvem 
de sombras, desconfiança de si mesmas, e desânimo do que podem. 
Mas eu não podia evadir-me à sedução irresistível dos ideais nacionalistas. (Dória, 
1923, pp. 50, 51)  

Um dos ideais nacionalistas mencionados por Sampaio Dória, cuja premência 

justificava a escola primária de dois anos, foi lembrada no referido banquete (1º/8/1920)   

Sem dúvida, queremos todos que estrangeiros de boa raça afluam, sem cessar, para o 
povoamento do nosso solo. Aqui, é a terra a liberdade, é a canaã dadivosa para os que 
trabalham, é o recanto do mundo onde o homem é igual ao homem. Mas, aceitando o 
concurso dos estranhos, não há de o Brasil consentir que o reduzam, pouco a pouco, à 
colônia do dinheiro estrangeiro, e à colônia da pol´tica estrangeira. Nem por sonho se 
cuide em que possa o Brasil perder a menor parcela da sua soberania, nem o menor 
brilho do seu prestígio moral, como nação independente e livre. Não obstante, o vai 
perdendo no trabalho sorrateiro de estrangeirizar os brasileiros nascidos de pais 
alienígenas. Os descendentes de estrangeiros, vindos à luz sob céus brasileiros, nem 
sempre são incorporados à nossa nacionalidade. Milhares deles não cultivam o nosso 
idioma, que lhes sai da boca estropiados, nem conhece a nossa história, as tradições da 
nossa raça, a grandeza da nossa terra. O contrário sucede nos estados Unidos, onde, 
agora, até se cogita de obrigas a todos o estudo do inglês, e cujo forte estomago vai 
digerindo os elementos estranhos que se lhe instalam no seio. Cumpre que, neste 
particular, os imitemos. Cumpre abrasileirar os brasileiros (...)225 (Dória, 1923, p. 53)  

A despeito das críticas à política federal em relação, por exemplo, à imigração, 

Sampaio Dória faz vários elogios ao governo local 

 

de Washington Luís, embora não tenha 

mencionado o nome do governante, assim como ao secretário do Interior 

 

Alaraico Silveira e 

ao trabalho do diretor geral da Instrução Pública que o antecedeu, ou seja, Oscar Thompson. 

Reitera o que o motivou a aceitar o desafio do referido cargo, isto é, a adesão do governo à 

bandeira nacionalista da Liga. 

Quando senti acabada identidade entre os ideais nacionalistas e a consciência do atual 
governo, exultei. Vi que a alma da pátria estava de pé nas alturas do poder. O máximo 
problema da nacionalidade vai entrar numa fase de realidade prática, com a 
organização melhorada e a eficiência acrescida da escola atual, par a par com a sua 
disseminação por onde quer que haja analfabetos em terras de S. Paulo. 
 (...) 
Posso garantir-vos que o governo quer a instrução popular mais completa, mais capaz 
de fazer do homem uma força criadora da sua saúde, riqueza e caráter. 

É tarefa para séculos. Mas, na breve transição de uma presidência, o governo atual 
consolidará os alicerces da educação primária, aperfeiçoará e completara o aparelho da 
instrução integral. (Dória ,1923, pp. 51-53)  

                                                           

 

225 A respeito do trabalho desenvolvido nos Estados Unidos 

 

já comentado anteriormente, fica evidente que a 
proposta de abrasileirar os brasileiros era semelhante ao que, naquele momento, ocorria lá.  
Sobre isso, conferir Capítulo II,desta tese. 
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Contudo, o evidente otimismo que marcou quase todo o discurso de Sampaio Dória, 

foi por um momento quebrado. 

Não nos enlevam, neste empreendimento, as sugestões de um otimismo leviano. Não 
alimentamos ilusões, quanto aos embaraços e tropeços da caminhada. São numerosos 
os já inevitáveis pela natureza mesma das cousas. 
Felizmente há dias nos doutrinam a respeito. Falou do alto, catedraticamente, alguém 
cujos ouvidos andam à cata de rumores, para desancar puxões de orelha. Não lhe foi 
preciso inteirar-se da verdade sobre o que há , ou vai haver. Prefiro destruir o que a 
fantasia dele mesmo forjou, plasmou, e deu à praça. Fez ver que uma escola de dois 
anos não basta para a educação primária integral. É, realmente, uma grande 
descoberta.  
Novidade tão no trinque, ainda não houve quem a concebesse. É pena que nunca se 
haja pensado. Lêde a história inteira da pedagogia. Os pobres Comenius, de todas as 
eras, precisariam viver os nossos dias, entre nós, para receberem a lição profunda de 
que dois anos são insuficientes para uma educação primária integral. (Dória, 1923, pp. 
51, 52)   

Além dos embaraços e tropeços previstos devido à grandeza da causa, em comparação 

com a situação vigente de quase total analfabetismo no país, no mesmo discurso (1º/8/1920), 

Sampaio Dória refere-se a outro tropeço forjado por alguém que, à cata de rumores , à 

praça proclama fofocas e mentiras a respeito de suas intenções. Alguém , cuja ignorância 

da história da pedagogia, só podia merecer um balde de ironias. Infelizmente não foi possível 

identificar, com certeza, esse alguém .  

No decorrer dos acontecimentos vários outros foram os que criticaram o então diretor 

geral da Instrução Pública de São Paulo, pelos mesmos motivos, isto é, a famigerada escola 

primária de dois anos. Mal sabia esse diretor o que lhe esperava. Mal sabia que viria do 

próprio governo, ao qual elogiou e creditou sua confiança no início do mandato, o golpe fatal 

que o levaria a exonerar-se precocemente.  

A uns e a outros, Sampaio Dória repetia essa mesma resposta diante da mesma, e 

quase que única, crítica acerca de sua proposta de escola primária de dois anos 

 

exposta 

desde a Carta Aberta, de 1918, e adotada na reforma da instrução pública de 1920, elaborada 

por ele. Apesar de Sampaio Dória afirmar o caráter provisório da proposta 

 

única possível, 

em função da escassez de verbas públicas para estender a escola primária de quatro anos, ou 

mais, para todos 

 

declarando, com todas as letras que, à medida das condições mais 

favoráveis, se difundiria o ensino primário integral, não foi poupado do bombardeio de seus 

críticos. 

A Liga Nacionalista, cumprindo o pedido de Sampaio Dória, no dito banquete 

(1º/8/1920), concedeu-lhe irrestrito apoio. Dias depois, em 25 de agosto de 1920, ainda 

durante os trabalho em torno do recenseamento escolar, consta na Ata do Conselho 
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Deliberativo da Liga que Roberto Moreira sugeriu e foi aprovada a seguinte moção a ser 

dirigida ao Dr. Sampaio Dória, atual diretor geral da instrução pública e membro da Liga 

Nacionalista :  

A Liga Nacionalista, que tem por um de seus deveres primordiais combater o 
analfabetismo, considerando acertadíssimas e (?) patrióticas as medidas tomadas pelo 
atual governo do Estado, em relação aquele assunto, aplaude (?) a campanha iniciada 
pelos poderes públicos em prol do ensino primário226.    

3.2.4 - O Recenseamento escolar   

              Mário Pinto Serva, integrante do grupo dirigente da Liga Nacionalista, parecia atuar 

como pressagiador daquilo que em breve um dos dirigentes da entidade faria, como já 

indicado em outras situações. Assim, em 24 de fevereiro de 1920, o OESP publica um artigo 

assinado por ele 

 

embora não identificado como membro da Liga 

 

sob o título Estatística 

Paulista no qual afirma: 

É impreterível, urgente e inadiável a necessidade de se proceder ao recenseamento do 
Estado de São Paulo. (...) não se concebe a existência de um país civilizado em que 
não haja um recenseamento e estatística completos de todos os elementos 
demográficos e econômicos da população. 
(...) 
Os fatos sociais representados em algarismos tornam a compreensão mais clara, a 
observação mais precisa, as comparações mais elucidativas. As conclusões mais 
seguras, adquirindo-se um conhecimento exato da sociedade sobre que versam e dos 
meios de ativar-lhe o progresso e a evolução. 

Não existe ciência da administração sem uma estatística completa dos fatos sociais. 
(...) 
Demais, as condições sociais de nosso Estado mudam rapidamente com a afluência de 
elementos estranhos, com a transformação das condições econômicas, com a migração 
das populações de uma zona para outra assim como de elementos alienígenas e mais 
fatores em ação. (OESP, 24/2/1920, p. 2)  

Denunciando que se ignorava todo tipo de informação sobre o Estado de São Paulo, 

Serva menciona os vários dados estatísticos que deveriam ser conhecidos, entre os quais a 

real proporção de analfabetismo e critica, ainda, o modo como vinha sendo tratado o 

problema. 

A proporção real de analfabetismo na população, não a sabemos, por falta de censo 
exato e vivemos a quebrar a cabeça para a descobrirmos por processos indiretos. (...) 
Porque atualmente os algarismos divulgados sobre o assunto, até nas mensagens 
presidenciais, são falsos. Assim, a última mensagem presidencial afirmava 
categoricamente ser precisamente de 247.543, o número de crianças, entre 7 e 12 anos 
de idade, que em 1918 ficaram sem escolas. Não é verdade. Esse algarismo não é 
senão uma hipótese fundada em um jogo de cifras. (OESP, 24/2/1920, p. 2) 

                                                           

 

226 Cf. Pasta da Liga Nacionalista, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e Boto, 1999, Anexo7. 
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Diante do novo governo que tomava posse, Serva, também, propôs, 

O nosso aparelho administrativo superior ao de qualquer outro Estado, poderia 
rapidamente efetuar esse serviço. 

Agora que, sob os melhores auspícios, vamos entrar em um período 
administrativo dos mais promissores, era o momento oportuno e admirável 
para se levar a efeito ao Estado de S. Paulo o levantamento estatístico que nos 
habilitasse a uma ação administrativa fundada no conhecimento exato de todos 
os elementos reais da população. 
(...) A inauguração de um governo promissor de novos métodos e novos processos, a 
aproximação do centenário da Independência, a nova era que se anuncia com a entrada 
de grandes elementos alienígenas, são circunstâncias todas que tornam oportuna a 
realização de um recenseamento e o levantamento de uma estatística completa do 
Estado de S. Paulo, levadas a efeito essas operações pelos melhores processos 
científicos. (OESP, 24/2/1920, p. 2)   

Após cinco dias da publicação do artigo de Serva, Sampaio Dória assumiu o cargo de 

diretor geral da Instrução Pública de São Paulo227. A primeira medida adotada por ele, um 

mês e meio após ter assumido o cargo de diretor geral da Instrução Pública foi o 

recenseamento escolar. Fato anteriormente comentado, porém, retomado novamente, nesse 

momento, com o objetivo de apresentar, principalmente, a rede de relações que Sampaio 

Dória construiu para dar seqüência a esse empreendimento, avaliado por Serva como sinal de 

novos métodos e novos processos , os melhores processos científicos . Iniciando por aí 

Sampaio Dória, provavelmente, pretendia imprimir à sua administração o caráter promissor e 

moderno de governar os negócios relativos à instrução pública. Além disso, evidencia-se que 

a decisão de iniciar sua gestão realizando o recenseamento escolar, indicava a importância 

que assumiu a luta contra o analfabetismo, no conjunto das outras propostas por ele 

elaboradas228. 

A justificativa de Sampaio Dória para essa decisão constou no Relatório de prestação 

de contas acerca do recenseamento escolar229. O diretor geral da Instrução Pública declara, 

                                                           

 

227.Considera-se a referida matéria assinada por  Mário Pinto Serva, mais um indício de que já era de 
conhecimento do grupo dirigente da Liga Nacionalista a indicação de Sampaio Dória para aquele cargo. 
228 Lembrando-se, ainda, que essa luta direcionava-se, pela primeira vez, à população infantil sendo interpretada, 
nesse trabalho, como uma medida complementar à da Liga Nacionalista, já que a entidade atuou, para erradicar o 
analfabetismo, somente em relação à população adulta, em particular entre os operários e operárias, conforme já 
dito anteriormente. 
229 O Relatório Apresentado ao Dr. Alarico Silveira, Secretário de Estado dos Negócios do Interior, redigido por 
Sampaio Dória contém, em média, quinhentas páginas. A íntegra do documento foi encontrada no Acervo Paulo 
Bourroul, sediado na Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Nesse documento há 
todo o detalhamento do trabalho desenvolvido: as intenções de Sampaio Dória; o registro dos nomes dos 
principais envolvidos, ou seja, dos chefes de zona e dos chefes de município, bem como o que competia a cada 
uma das atribuições de cada funcionário; a relação dos municípios que compunham cada zona; a cronologia do 
recenseamento; a distribuição do orçamento despendido e a discriminação das despesas gerais em cada 
município, assim como o que cada chefe de zona recebeu para custeio de suas viagens ao lado do respectivo 
nome. Contém, ainda, os modelos de formulários para a realização da pesquisa; as instruções fornecidas aos 
chefes e aos recenseadores; os mapas e estatísticas de cada município; relação de nomes de pessoas que 
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Quando nos honrou o sr. Presidente do Estado com o encargo de dirigir a instrução 
pública, Vossa Excelência nos assegurou que o maior empenho do governo era 
desobrigar-se do seu dever constitucional de alfabetizar o povo. Este nobre ideal é a 
grande aspiração dos que estremecem pelos destinos da Pátria. As democracias em 
povos sem cultura hão de degenerar, por uma fatalidade ingênita, ou em demagogias 
ou em cesarismos. Ou a plebe ignara ou a vontade de um só. Amando, como quem 
mais o puder, a terra dos nossos avós, a minha e a dos meus filhos, não teve restrições 
o entusiasmo com que aceitamos colaborar ao lado de Vossa Excelência na tarefa da 
educação popular. 
Mas, preferindo realizações práticas a simples aspirações, sentimentais ou ideológicas, 
vimos, desde logo, que o primeiro passo a dar, para que de alguma coisa valesse a 
nossa colaboração, era recensear os analfabetos230. (Dória, 1920, p. 5)  

Sampaio Dória explica, ainda, o que buscava saber por meio do recenseamento. 

(...) Três coisas nos cumpriam saber com segurança e verdade: quantos eram os 
analfabetos a que se iria dar instrução elementar, onde se achavam eles, e quais as 
condições locais com que se teria de lidar para maior eficiência das escolas. Sem estes 
dados, por melhor que fosse a nossa boa vontade, o fracasso seria fatal. Daí termos 
proposto a Vossa Excelência começar pelo recenseamento. (Dória, 1920, p. 5)  

Destaca, também, o caráter pioneiro da iniciativa231  

(...) Não se rastreava, entre nós, vestígio de empreendimento semelhante. Não 
tínhamos à mão modelo, ou informações, de como outros povos se hajam 
desempenhado deste dever. Era preciso conceber o plano, e, à custa de iniciativa 
própria, tudo prever e realizar. Tínhamos contra nós a nossa inexperiência, embora por 
nós estivesse o não acharmos ainda afeito à máquina burocrática. Com esta liberdade 
de ação, que Vossa Excelência nos permitiu, as nossas esperanças ganharam a solidez 
da certeza no êxito. (Dória, 1920, p. 5)  

A rede de relações construída por Sampaio Dória para executar o recenseamento 

escolar, certamente, foi uma das condições que explicam a rapidez do empreendimento 

                                                                                                                                                                                         

 

ofereceram casas ou terrenos, em cada município para a instalação das escolas, além de uma análise 
pormenorizada dos resultados obtidos com a pesquisa, seguida da indicação das medidas necessárias. Cabe 
informar, também que este documento elaborado por Sampaio Dória foi objeto de estudo de Sass; Paulo e 
Rezende (2004)  
230 Sampaio Dória apresentou uma justificativa bastante semelhante a essa, acerca do recenseamento escolar, em 
sua obra Questões 

 

a Reforma de 1920 em S. Paulo (Doria, 1923, p. 57), na SEÇÃO III PREPARATIVOS , 
ou seja, preparativos à reforma da instrução pública, na qual esclarece que o recenseamento escolar foi 
necessário porque não se dispunha de dados dignos de fé, a não ser os da estatística levantada pela Diretoria 
Geral Instrução Pública, em 1918, relativos às matrículas nas escolas e às crianças fora da escola 

 

isto é, na 
gestão de Oscar Thompson 

 

apresentada no respectivo Anuário de Ensino. Nesse documento registra-se a 
existência de 480.164 crianças de 7 a 12 anos, das quais 247.543 estavam sem escolas. Mas, segundo Sampaio 
Dória, o que se precisava saber, além disto, eram os locais onde residiam as crianças sem escola, bem como as 
condições de vida desta população.  
231 Paulo Pestana, o P.P., redator de Notas Pedagógicas no OESP, criticou o recenseamento escolar promovido 
por Sampaio Dória em matéria publicada nesse periódico, sob o título O problema da obrigatoriedade escolar 
(OESP, 27/11/20, p. 3). P.P. apontou diversos defeitos técnicos no recenseamento escolar paulista, entre eles a 
inexistência de um plano prévio, o aligeiramento do processo e o fato dos dados terem sido recolhidos mediante 
pesquisa oral. Além do que, considerou exagerado o número de analfabetos constatados no Estado. Três dias 
após essa publicação, o mesmo redator escreveu As engenhocas de barbárie no aparelho escolar (OESP, 
30/11/20, p. 3). Nessa matéria informou que Almeida Junior, o coordenador do recenseamento escolar, 
respondeu, no mesmo periódico, às suas críticas publicadas no artigo anterior. No entanto, a resposta de Almeida 
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pioneiro, cuja duração foi de apenas dois meses e vinte dias232. Para desenvolvê-lo o diretor 

da instrução pública mobilizou dois mil e cinqüenta e nove (2059) funcionários, em comissão, 

ou seja, pessoas que integravam o quadro de funcionários públicos do estado233 Entre os quais 

nomeou um (1) chefe geral, para coordenar todo o serviço; cinqüenta (50) chefes de zona234 - 

que deveriam ser de preferência inspetores escolares, conforme assinalou Sampaio Dória; 

duzentos e quatro (204) chefes de município; duzentos e quatro (204) escriturários e mil e 

seiscentos (1.600) recenseadores235. (Dória, 1920, p. 11)  

                                                                                                                                                                                         

 

Junior não foi localizada. P.P ainda fez elogios ao recenseamento federal, em contraposição ao realizado na 
gestão de Sampaio Dória. 
232Registra-se, novamente, a mesma cronologia já apresentada em nota. 
 Cronologia do recenseamento escolar (Dória, 1920) 
18 de junho  Ordem de execução do recenseamento 
19 de junho 

 

Abertura do escritório central, expedição de convites aos chefes de zona e 
outras providências iniciais 
8 de julho  Reunião dos chefes de distrito da Capital 
12 de julho  Reunião dos chefes de zona 
15 de julho  Início do recenseamento, na capital e no interior 
22 de julho 

 

Entrada das listas do 19º distrito da capital, o primeiro a terminar o serviço. Início da apuração, no 
escritório central 
26 de julho 

 

Entrada das listas de São Miguel Arcanjo, o primeiro município do interior a remeter os papéis do 
recenseamento  
5 de agosto  Terminação do recenseamento da Capital 
4 de setembro  Entrada das listas de Franca, o último município a remeter os papéis do recenseamento 
5 de setembro  Terminação da apuração e de todo o serviço do recenseamento escolar 
7 de setembro  Publicação do resultado final 
233 Assim, a remuneração desses funcionários não foi computada nos gastos despendidos pelo governo com o 
recenseamento, exceto quanto às despesas com as viagens necessárias ao trabalho dos chefes de zonas. A 
respeito do orçamento referente ao recenseamento, vale salientar que a verba só foi aprovada, como crédito 
especial no valor de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis), em 23 de agosto de 1920 

 

lei nº 1.729 - 
portanto, no final dos trabalhos do recenseamento, conforme a cronologia já citada em nota. ( Cf. Coleção de 
Leis e Decretos, 1920, vol. XXX, p. 4) 
234 Os chefes de zona foram os intermediários entre o chefe geral e os chefes de municípios, uma vez que o os 
municípios do estado de São Paulo foram agrupados em cinqüenta (50) zonas, cada qual, composta por dois a 
oito municípios, dependendo da grandeza territorial . (Dória, 1920, p. 8) 
235 Apesar do número de recenseadores ter sido informado em mil e seiscentos  (1.600), nas tabelas que integram 
o Relatório registram-se dois mil novecentos e noventa (2.990) recenseadores no interior e trezentos e um (301) 
na capital. Esses totais estão distribuídos em três categorias 

 

Em comissão ,; Gratuitos e Contratados , 
apresentados discriminadamente entre o interior e a capital. Estão registrados na categoria dos recenseadores em 
comissão, cento e cinco (105) na capital e mil e duzentos (1200) no interior. Na coluna dos gratuitos , cento e 
setenta e nove (179) na capital e mil trezentos e quarenta e cinco (1.345) recenseadores no interior. E, por fim, na 
coluna contratados , registram-se dezessete (17) na capital e quatrocentos e quarenta e cinco (445) contratados 
para a realização do recenseamento no interior. Nota-se, então, que no interior o número de recenseadores 
registrados nas colunas Em comissão e gratuitos foi bem próximo, respectivamente, mil e duzentos (1.200) e 
mil trezentos e quarenta e cinco (1.345) (Dória, 1920, pp. 18-23). Todavia, na capital a maioria dos 
recenseadores estava na condição de gratuitos, talvez parte deles atuou por conta Liga Nacionalista, na condição 
de membro ou simpatizante da entidade, considerando uma informação registrada na atas da sessão do Conselho 
Deliberativo do dia 25 de agosto de 1920. (Boto, 1990, Anexo 7). Além de notícias, publicadas no OESP 
(17/7/1920, p. 3, por exemplo), comunicando a participação de voluntários da Liga nesse recenseamento escolar. 
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Todavia, o número total alcançou mais de três mil (3.000) pessoas, já que somente nas 

listas de recenseadores estão registrados mais quatrocentos e sessenta e dois (462) contratados 

e mil quinhentos e vinte e quatro gratuitos (1524) 236. (Dória, 1920, pp.18-23) 

Antonio Ferreira de Almeida Junior foi nomeado o chefe geral do recenseamento 

escolar que, segundo Sampaio Dória, não poderia ser senão a pessoa da nossa mais direta 

confiança, em contato direto conosco . (Dória, 1920, p.11) O diretor contou, também, com 

um grupo de dezessete (17) profissionais, possivelmente também nomeados por ele, 

compondo o pessoal do escritório central . dentro os quais, destacam-se Sud Mennucci, o 

chefe deste escritório; Dr. Djalma Forjaz, como Diretor de Despesas ; Francisco Azzi, um 

dos responsáveis pela Correspondência ; Guilherme Merbach, um dos responsáveis pela 

Sessão de remessa e Sessão de Desenho , juntamente com Noemy Silveira. (Dória, 1920, 

p. 14) 

O destaque dado a essas pessoas se justifica porque, além de terem colaborado com 

Sampaio Dória na direção dos trabalhos do recenseamento 

 

o que indica uma relação de 

confiabilidade entre eles 

 

essas pessoas participaram, com Sampaio Dória, de outras redes. 

Guilherme Merbach, integrava o grupo dirigente da Liga Nacionalista juntamente com 

Sampaio Dória. Djalma Forjaz e Noemy Silveira lecionavam na Escola Normal da Praça 237. 

Quanto ao chefe geral do recenseamento escolar, Almeida Junior, além da explícita 

declaração do diretor geral, acima citada, dando conta de que era homem de sua inteira 

confiança, pode ser considerado um dos mais fiéis companheiros de Sampaio Dória em sua 

trajetória intelectual, como se verá adiante. Antes mesmo dessa ocasião, ambos já 

trabalhavam juntos na Escola Normal da Praça, sendo que à época da posse de Sampaio Dória 

na Diretoria da Instrução Pública, Almeida Junior, ocupava a função de assistente de direção 

naquela instituição, na qual formara-se em 1909 À época do recenseamento escolar ainda 

cursava a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 238.  

                                                           

 

236 Além do registro destes gratuitos, informou-se a participação de muitas alunas das Escolas Normais da Praça 
e do Brás, de Campinas e de Piracicaba , como auxiliares no serviço de apuração. (Dória, 1920, p. 14) A 
colaboração das normalistas destas escolas deve ter sido incentivada por alguns amigos de Sampaio Dória, que 
trabalhavam nestas escolas, por exemplo 

 

Manuel Cyridião Buarque diretor na escola Normal do Brás e colega 
de Sampaio Dória por 6 anos na Escola Normal da Praça e Lourenço Filho, professor da Escola Normal de 
Piracicaba, enviado nesta cidade por indicação de Sampaio Dória para dar andamento às medidas de sua gestão, 
como será comentado adiante. Sobre esta nomeação de Lourenço Filho, cf. Hisldorf ( 1998, p. 98) 
237 A respeito de Noemy Silveira, veja verbete de Warde (2002a). 
238 Percebe-se, então, que os laços entre Sampaio Dória e algumas das pessoas com as quais trabalhou na 
Diretoria da Instrução, estavam além do caráter profissional, posto que sua continuidade em outras redes, indica 
um razoável grau de cumplicidade ideológica. Para chamar a atenção ao que será desenvolvido posteriormente, 
adianta-se o caso da proximidade entre Sampaio e Almeida Junior. Decorrido um ano do episódio da exoneração 
de Sampaio Dória, ele e Almeida Junior, também, participaram da fundação e direção da Sociedade de Educação 
e, em 1926, da fundação e direção do Lyceu Nacional Rio Branco. Além do que, foram colegas de profissão 



  
212

Sampaio Dória registrou, também, no Relatório de prestação de constas do 

recenseamento escolar, uma avaliação do recenseamento com a exposição dos resultados, 

seguidos de todos os quadros estatísticos e, por fim suas conclusões, apresentadas em dois 

momentos do documento 

 
na introdução, como uma breve síntese e, de modo mais 

detalhado, no final do Relatório. Na introdução ao documento declara: 

Hoje sabemos ao certo a extensão do analfabetismo infantil em São Paulo. É maior do 

que se esperava. E por ele se pode imaginar o que vai por outros Estados, onde a instrução 

pública não corre par a par com a de São Paulo. O Brasil deve considerar seriamente a chaga 

que hoje lhe corroe o seio. O recenseamento escolar, aqui, é um brado e um aviso. É preciso 

que o Brasil desperte, meça com inteligência o mal, e reaja. Ou a União se interessará pelo 

problema e se salvará, ou estaremos na iminência de ver medar, entre nós, os horrores da 

anarquia. 

(...) 
São Paulo, resolvendo o problema do analfabetismo, será o núcleo da reação. Tendo a 
responsabilidade histórica de haver dilatado, com a epopéia dos bandeirantes, as 
fronteiras do país, e, sendo hoje o maior sustentáculo da riqueza nacional, São Paulo 
será o supremo guarda das tradições, e o criador supremo do futuro da Pátria.  
Comece por dar ele o exemplo de tenacidade, acabando, seja qual for o sacrifício, com 
o analfabetismo. O primeiro passo da vitória está dado. Já sabemos o que nos cumpre 
fazer. (Dória, 1920, p. 6)   

No final do Relatório consta, ainda, a informação acerca do número espantoso de 

407.083 crianças entre 7 e 12 anos que não sabiam ler239. Incluindo as crianças de 6 anos, 

com as quais teria que se haver, então, no ano seguinte ao recenseamento, e subtraindo as 

crianças de 12 anos, obteve como resultado 455.569 crianças escolares 240. (Dória, 1920, p 

87).Concluiu, então, que o mal era de extensão maior que a imaginada . Quase o dobro , 

em relação aos dados do Relatório de 1918, o que implicava um período mais dilatado para a 

campanha. (Dória, 1920, p. 88) A partir desse resultado, o diretor geral da instrução pública 

identificou dois problemas distintos:  

                                                                                                                                                                                         

 

docente na Faculdade de Direito de São Paulo, a partir de meados da década de 1920. Na década de 1930, 
verifica-se a participação de ambos em diversas outras situações.  
239 Sampaio Dória apresentou praticamente a mesma redação acerca das conclusões do recenseamento escolar na 
obra, já citada, Questões 

 

A Reforma de 1920 (1923), porém de modo mais resumido, por isso serão utilizados, 
a seguir, alguns trechos desta obra. 
240 Sobre a inclusão das crianças de 6 anos no recenseamento escolar, P.P., na coluna Notas Pedagógicas (OESP, 
27/11/20, p. 3) criticou o critério, considerado uma estratégia para aumentar o número de analfabetos. Tal crítica 
foi admitida por alguns historiadores que mencionaram o assunto. (Cf., Limongi, 1988 e Larizzatti 1999). 
Respondendo à crítica de P. P. Sampaio Dória explica a decisão de incluir as crianças de 6 anos, uma vez que os 
dados obtidos no recenseamento seriam utilizados para planejar a distribuição das escolas que seriam instaladas 
no ano seguinte, 1921, portanto quando essas crianças completariam 7 anos de idade. Explicação convincente. 
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1º) estancar o analfabetismo na sua fonte,ou seja, dotando todos os municípios de quantas 
escolas forem necessárias, ainda que haja analfabetos de todas as idades, visto que se estava 
diante da grande peste do analfabetismo , para o que se deveria organizar o aparelho escolar, 
de modo que cessasse a razão renovadora dos analfabetos. É a profilaxia do analfabetismo

 
241.  

2º) ensinar a ler e escrever aos que já passaram da idade escolar primária, organizando para 
isto um exército de professores, em missão transitória . (Dória, 1923, p.60)  

Os cálculos estatísticos apontavam a necessidade de se criarem 8.706, além das 2.684 

escolas ou classes já existentes . Contudo, Sampaio Dória admitiu que o orçamento público 

não comportava a realização dessa necessidade242. Desse modo, o diretor geral propôs:  

1ª)criação de dois períodos, com turmas diferentes de alunos, e com horário de funcionamento 
flexível, de acordo com as necessidades locais; desdobrando 1.433 escolas 
2ª)animar a iniciativa particular dos professores normalistas; 
3ª)gratificar os professores públicos alfabetizadores, com um prêmio anual; 
4ª) criar mais 5.175 escolas; 
5ª)e prover as escolas criadas de material.   

A partir dessas propostas Sampaio Dória expôs um cálculo que representava uma 

diminuição de 8.706 para 5.175 escolas que deveriam ser criadas, o que, no entanto, parecia 

não resolver o problema do escasso orçamento público, segundo os críticos de sua 

proposta243 Mesmo assim, na tentativa de convencê-los, Sampaio Dória alerta: 

A resolução prática do problema já não é técnica. É uma pura questão de dinheiro. S. 
Paulo não se deixará tomar com o que vai gastar. Porque gastando com a instrução, 
não gastará: capitalizará, e criará fontes de riqueza inesgotável. É o seu futuro que está 
em jogo. E, quando se trata de assegurar o futuro de uma raça, não há que considerar o 
quanto custa. Custe o que custar, precisamos vencer244. (Dória, 1920, p. 92)        

                                                           

 

241  Sampaio Dória utiliza-se de duas simbologias a este respeito: uma comparando a medida necessária para 
estancar o analfabetismo na sua fonte com a lei do ventre livre e a outra para definir a situação de calamidade 

do analfabetismo compara-a com uma epidemia de varíola ou febre amarela . 
242 Lembre-se que, em 1918, na Carta Aberta, Sampaio Dória já havia apresentado essa proposta para solucionar 
o mal do analfabetismo. Nesta Carta ele insistiu em declarar, quase que fazendo uma promessa de 
campanha , que as medidas apresentadas em nada oneravam os cofres públicos, algumas das quais ele reiterou 
acima. Todavia, o resultado do recenseamento escolar, qualificado por ele, repetidas vezes, como espantoso , 
talvez explique a necessidade de convencer o público porque estava alterando sua promessa inicial. 
243 No referido Relatório acerca do recenseamento escolar, Sampaio Dória (1920, p. 91), apresentou uma 
estimativa da verba necessária à criação das 5.175 escolas, ou seja, 12.420:000$000 somado a 859:800$000 
para custear 1.433 desdobramentos de escolas. 
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3.2.5. O Analfabetismo: Principal Alvo do Governo de Washington Luís em Matéria de 

Instrução Pública  

Washington Luís 

 
governador de São Paulo - anunciou logo após sua posse que o 

analfabetismo era o grande alvo do governo paulista de no que dizia respeito à questão da 

instrução pública. A fim de solucionar o problema do analfabetismo, o governador declarou 

que a escola primária deveria ser modificada naquilo que fosse necessário. Alertou, contudo, 

que tais modificações não deveriam desorganizar, nem tão pouco baixar o nível do que já 

havia de bom, leia-se, o grupo escolar ou o ensino primário urbano , avaliado como modelar 

e suficiente, ao contrário da situação do ensino rural.  

Em síntese, esse foi o teor da mensagem de Washington Luís apresentada na 74ª 

Sessão Solene de instalação do congresso, em 14 de julho de 1920245. A respeito da 

Instrução , ainda nessa mensagem, Washington Luís, afirma  

A República entendeu, e entendeu bem, que a instrução popular corre como dever 
republicano primacial; por isso tornou-a obrigatória e gratuita na constituição que os 
chefes republicanos criaram em S. Paulo ( ) 
O ensino primário leigo, gratuito e obrigatório fica, pois, sendo orgam básico e 
imprescindível, na nossa existência civilizada; sua imperfeição nos coloca mal, entre 
os Estados inferiores. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p. 74)  

O governador confessa que o Estado desempenhava imperfeitamente essa obrigação, 

por dois motivos, primeiro porque, dos três preceitos, só cumpria integralmente a laicidade e, 

segundo porque só fornecia instrução primária, absolutamente gratuita, para menos da metade 

da população, o que em regra significava o descumprimento do preceito constitucional. 

A análise de Washington Luís acerca da situação do ensino primário, exposta na citada 

sessão solene, incluiu a reiteração dos principais dados relativos ao número de escolas 

oferecidas, em contraposição ao número de crianças que permaneciam sem escolas, 

reportando-se, para isso, ao referido Relatório de 1918, apresentado por Oscar Thompson e no 

                                                                                                                                                                                         

 

244 Não se pode deixar de notar a forma como Sampaio Dória referiu-se aos paulistas, isto é, uma raça .  
245 Na referida mensagem, Washington Luís lembrou, ainda, o que disse na plataforma de 25 de janeiro . Na 
ocasião afirmou: a instrução pública do Estado, que, por muitos títulos, tem sido tomada como modelo, deve se 
estender a toda a parte onde haja quem deva aprender a ler. O ensino urbano é realmente modelar e suficiente; 
não assim o rural, que deve ser disseminado ainda mais, por inúmeras escolas onde se ensine a língua pátria, as 
coisas pátrias. O ensino primário, por um preceito constitucional, já é obrigatório para o Estado que o deve 
fornecer a todos, obrigatório para a população, que toda o deve receber. Precisamos desempenhá-lo desse duplo 
dever. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p.75) Princípio com o qual Sampaio Dória concordava 
plenamente, conforme o que havia exposto na, já comentada, Carta Aberta (1918). O pronunciamento de 
Washington Luís, em 25 de janeiro de 1920, certamente constituiu a garantia pública do compromisso do novo 
governo com a principal reivindicação da Liga Nacionalista. Assim, a declaração de Washington Luís, já parecia 
ser o convite para o cargo de diretor geral da Instrução Pública.  
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qual a Carta Aberta (1918) de Sampaio Dória foi publicada. Apresentando os dados de 

orçamento, Washington Luís conclui: 

Assim, não se devendo aumentar a despesa pública, não se podendo elevar a dotação 
destinada ao ensino, nem tão pouco diminuir vencimentos de professores, e, 
entretanto, tendo o Estado assumido a obrigação de fornecer instrução gratuita a toda a 
infância paulista, o problema tem que ser resolvido, tendo em vista esses angustiosos 
limites; isto é, com despesa atual, acrescida de um pouco mais, salvo se outras 
medidas mais úteis forem sugeridas. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p.76)  

Situação bastante complexa, a princípio quase que insolúvel. Todavia, o governador 

mostrou-se confiante na possibilidade de resolvê-la, indicando, inclusive, algumas medidas. 

Antes, porém, insiste, 

Não se desorganize o que está feito, visto que há muita coisa feita e boa; mas 
remodele-se, descongestione-se o existente, e, por uma menor e convincente 
distribuição de matérias em anos, por equitativa diminuição de anos em muitos cursos, 
pela repartição de horas de ensino em períodos diversos e em escolas localizadas 
adequadamente, pela eficiência do ensino, há de sobrar bastante do atual para se fazer 
o que resta. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p.77)  

Nota-se que as propostas apresentadas por Washington Luís, na citada mensagem 

(14/7/1920) são praticamente idênticas com as que foram sugeridas por Sampaio Dória na 

Carta Aberta (1918), conforme descrição anterior. Aliás, não seria exagero pensar que a 

mensagem de Washington Luís, relativa à instrução pública, foi, na íntegra, redigida por seu 

diretor geral da Instrução Pública, ou seja, Sampaio Dória, considerando os argumentos 

utilizados, a reiteração das mesmas análises e propostas expostas tanto na referida Carta, 

quanto em outras ocasiões nas quais Sampaio Dória discursou por ocasião de sua posse na 

Diretoria Geral. 

Encerrando a mensagem, Washington Luís menciona, também, o recenseamento 

escolar 

 

medida preliminar e serviço urgente , para que se pudesse conhecer, com 

exatidão o número do inimigo a combater, o analfabetismo 246. Por fim, o governador repete 

um dos lemas sampaiodoriano .  

É a campanha da alfabetização, grata a todo S. Paulo 
Dar instrução a alguns e não dar a todos é profundamente injusto; é tratar com 
diferença aos filhos, para os quais foi assentado o lema da igualdade; é criar o 
privilégio da instrução; é alimentar uma classe de instruídos ao lado de uma casta de 
ignorantes; é inconscientemente estabelecer a inferioridade de uns sobre os outros 
desde a meninice, e com isso fazer dominadores e servis, cidadãos ao lado de 
escravos, é tudo isso que não é democrático nem republicano. 
É assim que se fundam e se desenvolvem os despotismos; é assim que se proliferam as 
tiranias. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p. 77) 

                                                           

 

246 Relembrando que, por ocasião dessa mensagem de Washington Luis (14/7/1920), já estava em andamento o 
processo de organização do recenseamento escolar, oficialmente anunciado em 15 de julho de 1920, portanto, 
um dia depois da fala do governador ao congresso estadual.  
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Diante de tais compromissos, restava ao diretor geral da instrução pública, com todo 

ânimo e apoio do chefe de Estado, empenhar-se por elaborar a reforma da instrução pública. 

Provavelmente, disso se ocupou Sampaio Dória durante os primeiros meses de sua gestão e 

mesmo durante a realização do recenseamento escolar, uma vez que com a equipe de trabalho 

organizada por ele, estaria disponível para uma tarefa de tal monta. 

Ainda que dependesse, em parte, dos resultados do recenseamento escolar para 

finalizar seu projeto de reforma, já que este resultado seria utilizado para direcionar as 

medidas propostas em relação ao ensino primário, contudo, a reforma apresentada por 

Sampaio Dória não se restringia somente às medidas relativas ao problema do analfabetismo. 

Ao contrário, além da reorganização da escola primária, alteraram-se outros aspectos da 

instrução pública, sob a responsabilidade do governo estadual. Alguns desses aspectos, 

denominados por ele como as bases de seu projeto, foram sistematizados do seguinte modo247:  

1º) Abranger a educação primária 7 anos de curso, além do jardim da infância; 
2º) A gratuidade da educação primária; 
3º) Liberdade religiosa ( ); 
4º) Obrigatoriedade de frequencia às crianças de 7 a 12 anos ( ); 
5º) A nacionalização do ensino primário; 
6º) A criação de escolas maternais junto às fábricas; 
7º) A centralização dos serviços da instrução pública na diretoria do ensino; 
8º) O estabelecimento das delegacias regionais de ensino; 
9º) O período de 2 anos de curso à escola isolada, com 2 graus: elementar, e a média; 
10º) A autonomia didática; 
11º) O princípio de que a trabalho igual, igual paga; 
12º) O princípio do pagamento proporcional ao trabalho realizado; 
13º) Unificação das escolas normais dentro das possibilidades financeiras; 
14º) Elevação da cultura dos professores por meio de uma Faculdade de filosofia, 
letras e educação; 
15º) Substituição dos institutos disciplinares por reformadores para crianças 
abandonadas e outro para crianças delinquentes ( ); 
16º) Objetivar a assistência médico escolar ( ); 
17º) A sistematização da assistência de roupas, merenda e material didático aos 
meninos pobres; 
18º) A organização do ensino particular primário ministrado por normalistas, mediante 
subvenção, e regalias dos funcionários, e fiscalização idêntica à das escolas públicas; 
19º) Criação na Escola Normal de Piracicaba de um curso especial para professores 
das futuras escolas rurais com objetivo profissional; 
20º) Remodelação geral na estrutura e funções técnicas das escolas.  

                                                           

 

247 A relação de vinte (20) itens foi apresentada por Sampaio Dória (1923, pp. 75, 76) Os itens aqui assinalados 
em negrito referem-se às medidas relativas ao ensino primário, porém, o restante aborda diferentes aspectos da 
instrução pública, tanto os de caráter pedagógico, quanto administrativo; desde as escolas maternais até o ensino 
superior. Apesar de amplas, vale esclarecer que essas bases, resumidas por Sampaio Dória em vinte itens, não 
contemplam todas as demais propostas contidas no projeto. Para maiores detalhes sobre a referida reforma ver 
Anuário de Ensino de 1921-1922.  
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Para dar prosseguimento a essas propostas e várias outras, dois meses após a 

publicação dos resultados do recenseamento escolar, Sampaio Dória apresentou à câmara 

estadual, em 4 de novembro de 1920, o projeto de reforma da instrução pública de São 

Paulo248.  

3.3 - A REFORMA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DE 1920   

A Liga Nacionalista manifestou seu apoio a Sampaio Dória, também, por ocasião da 

apresentação do projeto de reforma da instrução pública, em novembro de 1920, assim como 

acompanhou o processo de tramitação do referido projeto, no legislativo paulista 

 

situação, 

previsivelmente polêmica. Em 22 de novembro de 1920, portanto pouco depois de Sampaio 

Dória enviar à Câmara o projeto de reforma da instrução pública, Eurico Sodré propôs, em 

sessão do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, o envio de uma moção ao governo do 

estado aplaudindo sua intenção de conseguir a alfabetização da nossa população escolar . 

Embora, nesse caso, o nome de Sampaio Dória não seja mencionado, a moção aprovada foi a 

seguinte: A Liga Nacionalista tem a honra de manifestar ao governo de São Paulo os 

aplausos à sua ação tenaz e enérgica no sentido de conseguir a alfabetização de todas as 

crianças do estado de São Paulo . (OESP, 24/11/1920, p.3)             

                                                           

 

248 Comentando o fato, três anos depois, Sampaio Dória (1923, pp.70,71) acrescentou que na ocasião, também, 
propôs a necessidade da determinação dos núcleos de analfabetos, isto é, áreas com raio máximo de 2 
kilometros, dentro dos quais existem, no mínimo, 10 crianças obrigadas por lei a freqüência escolar. Para a 
determinação dos núcleos, explicou que aos inspetores solicitou-se a visita e a observação aos locais 
determinados, o que, segundo ele, exigiu alguns meses de trabalho intenso e certo atraso na instalação das 
escolas primárias. Informou, também, que no fim do primeiro ano de sua administração  1920 - já estava pronta 
a organização de mais de 100 núcleos, do total de 204 municípios do estado.  
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3.3.1 - A Tramitação do Projeto de Reforma da Instrução Pública de São Paulo249   

Dois meses após a publicação do resultado do recenseamento escolar, Sampaio Dória 

submeteu à Câmara dos Deputados, em 4 de novembro de 1920, o projeto de reforma da 

instrução pública. É importante lembrar que o processo de tramitação do citado projeto, desde 

sua entrada na Câmara dos Deputados até a data de sua aprovação, teve a duração de um mês. 

Assim, as discussões em torno do projeto ocorreram, também, no mês de novembro. Embora 

a comissão de instrução pública, responsável por dar parecer ao projeto, tenha promovido 

mudanças em diversos aspectos da proposta original apresentada por Sampaio Dória, o debate 

na Câmara limitou-se às alterações promovidas no ensino primário, conforme já assinalado. 

No decorrer dos debates na Câmara, verificou-se uma intensa movimentação por parte 

daqueles que compunham a rede de relações de Sampaio Dória, no sentido de defender a 

reforma frente aos seus opositores 250. O OESP, noticiou quase todo o processo de discussão 

do projeto na Câmara, assim como publicou o posicionamento do próprio jornal, por meio dos 

editoriais e o posicionamento dos que mantinham laços de sociabilidade com Sampaio Dória, 

por meio de artigos, como será exposto a seguir251.  

O projeto de reforma da instrução pública de São Paulo, apresentado por Sampaio 

Dória à Câmara dos Deputados, sob o nº 47, foi examinado por uma comissão composta pelos 

deputados José de Freitas Valle252, presidente e relator; Mário Tavares; Júlio Prestes; Virgílio 

                                                           

 

249 Apresenta-se abaixo uma sistematização da cronologia do processo de tramitação da reforma de instrução 
pública, elaborada a partir dos principais momentos de debate do projeto de reforma (Anais da Câmara dos 
Deputados, 1920) 
4/11/1920: Projeto nº 47  reforma da instrução pública, é submetido à Câmara dos Deputados; 
11/11/1920: Parecer do relator 

 

Freitas Valle acerca do Projeto nº 47 

 

reforma da instrução pública, é 
apresentado à Câmara dos Deputados, incluindo as modificações e respectivas justificativas; 
16/11/1920: Entra em primeira discussão o referido projeto, quando o deputado Gama Rodrigues apresenta 
requerimento para que o mesmo fosse submetido à comissão de constituição e justiça, por considerar 
inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula nos 3º e 4º anos do ensino primário. 19/11/1920: exposição da 
análise realizada pela comissão de constituição e justiça acerca requerimento do deputado Gama Rodrigues. 
8/12/1920: Aprovação do projeto nº 47  Lei nº 1750 
30/5/1921: Regulamentação da lei nº 1750  reforma da instrução pública 
250 O processo de discussão do projeto de reforma da instrução pública apresentado por Sampaio Dória foi um 
dos fatos educacionais mais noticiados pelo OESP, quer nas primeiras décadas da República (Mercado, 1996), 
quer na década de 1920, como constatou Larizzatti (1999). Somente no ano de 1920, foram 87 publicações, entre 
editoriais e artigos, dos quais 26 de Mario Pinto Serva, 6 de José Carlos de Macedo Soares, 6 de Manuel 
Cyridião Buarque e 4 de Sampaio Dória. (Larizzatti, 1999, Anexo 4) Assim, grande parte das notícias e artigos 
publicados no OESP sobre o tema da educação, na década de 1920,, referiram-se, igualmente, sobre a reforma da 
instrução pública apresentada por Sampaio Dória, concentrados no mesmo ano de aprovação da reforma  1920. 
251 Por certo, essas não foram as únicas posições publicadas no OESP. Como já informado, o jornal mantinha a 
coluna Notas Pedagógicas, cujo redator era P.P. (Paulo Pestana). P.P. publicou,com regularidade, as mais 
diversas críticas à gestão de Sampaio Dória na Diretoria da Instrução Pública. 
252 Foram localizadas no OESP, três publicações assinadas pelo deputado Freitas Valle. São elas: O discurso do 
relator da comissão de Instrução Pública , 25/11/20, p.3; A Reforma da Instrução Pública: discurso final do 
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de Carvalho Pinto; Ruy de Paula Souza; Antonio da Silva Azevedo Junior; Abelardo de 

Cerqueira César e Alfredo Ramos253. Após quatro dias, a comissão apresentou seu parecer à 

Câmara, incluindo as modificações e respectivas justificativas.   

Posto em primeira discussão, em 16 de novembro de 1920, o deputado Gama 

Rodrigues argumenta contra a cobrança da taxa de matrícula, prevista, no projeto 

reformulado, para os 3º e 4º anos, entendendo ser esta medida inconstitucional, uma vez que 

se previa na Constituição de 1894 a gratuidade do ensino primário254. Gama Rodrigues 

requereu, então, o encaminhamento do projeto para a apreciação da comissão de constituição 

e justiça255.  

No dia 19 de novembro, a comissão expôs sua análise acerca do requerimento do 

deputado Gama Rodrigues, cuja conclusão foi pela constitucionalidade do projeto de reforma. 

Portanto, deu parecer contrário ao requerimento solicitado. A justificativa dessa comissão 

fundamentou-se no fato do texto constitucional prever a gratuidade do ensino primário, não 

estabelecendo, contudo, os anos de sua duração, uma vez que, segundo os pareceristas,  

varia conforme o meio, o tempo, o grau de educação e civilização do povo, recebe, 
enfim, influência de agentes diversos. Há países, como nos Estados Unidos, onde o 
ensino primário é de nove anos. Podemos comparar a nossa cultura com a dos Estados 
Unidos? Dada a nossa situação econômica e financeira, podemos ministrar o ensino 
gratuito durante nove anos a todas as crianças em idade escolar? O período de ensino 

                                                                                                                                                                                         

 

relator , 28/11/20, p.3; Conferência do ensino , 30/11/21, p.3. a data da publicação de todas elas corresponde 
ao período posterior à aprovação do projeto, ocorrido em 22 de novembro. 
253 O nome completo dos deputados consta nos Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p. 108. Destaca-se entre 
os nomes citados na comissão responsável por examinar o projeto nº 47, a participação de Ruy de Paula Souza, 
integrante do grupo dirigente da Liga Nacionalista, conforme já informado. 
254 O projeto original, apresentado por Sampaio Dória, previa a gratuidade da educação primária, cuja duração 
era de 7 anos de curso, além do jardim da infância, bem como a obrigatoriedade de frequência às crianças de 7 
aos 12 anos de idade. Previa, ainda, dois anos de curso somente para a escola isolada, em geral, situada na zona 
rural. Preservava-se e alargava-se, então, a duração do ensino primário nos grupos escolares, situados na zona 
urbana, até então com 4 anos de duração. O projeto reformulado pela comissão de instrução pública, no tocante a 
estes aspectos, manteve a duração de 7 anos, porém, propôs uma divisão neste curso organizado em três etapas, 
adotando uma denominação distinta para cada uma delas. A primeira etapa, denominada ensino primário, com 
duração de 2 anos; a segunda, denominada ensino médio, com dois anos e a terceira, denominada ensino 
complementar, com três anos de duração. Deste modo, somente os 1º e 2º anos, isto é, o denominado ensino 
primário, foi definido como gratuito, respeitando os termos constitucionais. Além disto, a comissão alterou a 
frequência escolar obrigatória, determinando-a para as crianças de 9 e 10 anos, sendo facultada, nas vagas, a 
matrícula às outras idades . E, também, determinou, diferente do que constava no projeto original, que o ensino 
primário, com dois anos de duração, seria oferecido em todas as escolas. (Anais da Câmara dos Deputados, 
1920, pp. 423, 424). Nesse sentido, o argumento do deputado Gama Rodrigues, a princípio, poderia ser 
interpretado como mais aproximado da redação do projeto original, embora estivesse considerando o ensino 
primário com duração de quatro anos. Entretanto esta não foi a interpretação dada por Sampaio Dória, como será 
comentado a seguir. 
255 Os membros da comissão de constituição e justiça eram: João Martins, presidente e relator, Raphael Sampaio, 
Bias Bueno, Alcantara Machado. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p. 464) 
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primário varia de um país para o outro e dentro mesmo de nossa pátria varia de um 
Estado para o outro. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920)256  

Na mesma sessão do dia 19 de novembro, registra-se pedido de voto em separado de 

Alcântara Machado 

 
membro da referida comissão de constituição e justiça, o qual declara-

se contrário ao referido parecer. Justifica sua posição afirmando que, embora a constituição 

não tenha definido o que era o ensino primário e sua duração, sabia-se que o ensino primário 

correspondia à etapa anterior ao ensino secundário.  

Desse modo, argumenta ele, quando o projeto reformulado dividiu o ensino, anterior 

ao secundário, em três etapas, denominando a primeira como ensino primário de dois anos, a 

segunda etapa de ensino médio, com a duração de mais dois e a terceira de ensino 

complementar de três anos, não resolveu o problema. Criou-se apenas um artifício legal, visto 

que, embora subdivido em três etapas, todas correspondiam ao ensino oferecido anteriormente 

ao ensino secundário e, por conseguinte, diziam respeito ao ensino primário devendo, 

portanto, ser gratuito. (Cf. Anais da Câmara dos Deputados, 1920, pp. 464-466) Ao que 

parece, o referido deputado reclamava o retorno à formulação do projeto original no tocante à 

questão da gratuidade do ensino primário.  

O interessante é que o deputado Alcantara Machado recorreu, para expor suas 

justificativas legais, às citações dos professores Francisco Morato, Reynaldo Porchat, Spencer 

Vampré. Todos professores da Faculdade de Direito de São Paulo e, igualmente, integrantes 

do grupo dirigente da Liga Nacionalista, ou seja, diretamente ligados a Sampaio Dória.  

Apesar dessas argumentações, o projeto nº 47 foi aprovado na Câmara dos Deputados, 

em 22 de novembro, conforme a redação apresentada pela comissão de instrução. Não 

satisfeito com o resultado, o deputado Gama Rodrigues fez questão de deixar registrado sua 

declaração de voto contrário ao referido projeto. (Anais da Câmara dos Deputados, 1920, p. 

471). 

Depois de submetido ao senado estadual, foi aprovada, sem outras alterações, a lei nº 

1750 em 8 de dezembro de 1920. O processo de regulamentação desta lei durou cinco meses, 

sendo que em 30 de maio de 1921 publicou-se oficialmente a regulamentação da reforma da 

instrução pública, sob o decreto nº3356. (Cf. Coleção de Leis e Decretos do Estado de São 

Paulo, 1921).  

Segundo Sampaio Dória (1923), assim que o projeto de reforma se tornou público 

iniciou-se um bombardeio à lei, o que implicou, como dever de ofício , que ele saísse em 

                                                           

 

256 A íntegra do parecer da comissão de constituição e justiça, a respeito do projeto de reforma da instrução 
pública, foi publicada tanto nos Anais da Câmara dos Deputados (1920), quanto no OESP (20/11/1920, p.2), no 
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defesa da reforma por meio de um procedimento novo , nada cômodo, nem convidativo, 

mas considerado um dever, em um regime democrático , ou seja, explicar ao povo , ombro 

a ombro , as leis formuladas. (Dória, 1923, p. 83) A partir daí, teve início uma série de 

conferências proferidas por Sampaio Dória, em diferentes locais e cidades, nos meses de 

novembro de 1920 a abril de 1921. Nessas conferências Sampaio Dória abordou algumas 

propostas contidas no projeto de reforma, como será demonstrado a seguir257.    

3.3.2 - Sampaio Dória em Defesa da Reforma da Instrução Pública de São Paulo    

Sampaio Dória já tinha intenção de realizar conferências para explicar as principais 

medidas adotadas na reforma por ele apresentada, em novembro de 1920, uma vez que previa 

algumas das resistências que viriam da parte tanto dos professores, quanto dos inspetores 

escolares 

 

alvos diretos das modificações propostas, quer no âmbito administrativo, quer no 

âmbito pedagógico258. Isso é o que sugere a declaração de Sampaio Dória ao iniciar a primeira 

conferência. 

Senhores! 

 

Eu creio firmemente no determinismo da vontade humana. Os homens 
procedem como pensam, e, sobretudo como sentem. Creio, não menos, na decisiva 
influência das idéias sobre os sentimentos. (...) 
É por isto que assentei, entre mim, a deliberação de explicar e comentar a Reforma do 
ensino, que acaba de ser submetida ao voto deliberativo das Câmaras. Entendi, e hoje 
mais convicto me sinto, que o êxito integral da Reforma demandava, para o bem 
público, os esclarecimentos, mais completos, sobre os retoques que ela imprime, e 
sobre as inovações, algumas profundas, que a experiência e o contato direto com o 
ensino aconselham e reclamam. Eu contava não ser necessário encetar a série de 
conferências que me cumpria, senão depois de ultimada a deliberação dos poderes 
competentes. (Dória, 1923, p. 84)   

Todavia, os acontecimentos precipitaram essa intenção. O diretor da Instrução Pública 

deu início, então, à série de conferências antes mesmo do previsto, ou seja, durante o processo 

de tramitação do projeto de reforma na Câmara dos Deputados  no mês de novembro e início 

                                                                                                                                                                                         

 

dia seguinte à exposição na Câmara. 
257 Lembrando-se que a prática de conferências foi adotada amplamente pela Liga Nacionalista, conforme já 
comentado. Vale destacar que o povo a que se referiu Sampaio Dória, para quem proferiu as conferências, era 
composto, provavelmente, por professores e inspetores escolares, de acordo com algumas indicações que ele 
mesmo oferece nas conferências publicadas, tanto em sua obra Questões de Ensino 

 

Reforma de 1920, em S. 
Paulo (1923), quanto no OESP, logo em seguida à data de realização das mesmas.  
258 Relembre-se que as críticas que Sampaio Dória  havia enfrentado quando da publicação da Carta Aberta 
(1918), cujo conteúdo abordava, especificamente, a questão da escola alfabetizante de 2 anos, provavelmente, 
lhe serviram de amostra do que enfrentaria. Embora Sampaio Dória tenha justificado essas conferências como 
necessidade de defender a reforma diante da polêmica, cujo mote foi a escola de primária, ao que parece 
aproveitou a ocasião para defender outros aspectos da reforma e não somente aquele que gerou a polêmica 
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de dezembro de 1920, estendendo-se até o período de regulamentação da lei 

 
março e abril 

de 1921259.  

O cronograma das conferências indica que Sampaio Dória escolheu as datas em 

função do andamento do processo de tramitação do projeto de reforma da instrução pública no 

legislativo estadual, ou seja, iniciou a primeira conferência, em 13 de novembro, portanto, 

logo após a exposição do parecer da comissão de instrução na Câmara dos Deputados, em 11 

de novembro, acerca do referido projeto por ele apresentado. Realizou a segunda conferência 

alguns dias depois da exposição do parecer da comissão de constituição e justiça, à qual 

solicitou-se a análise do requerimento do deputado Gama Rodrigues, conforme se informou 

anteriormente. A terceira conferência foi proferida por Sampaio Dória próxima à data de 

aprovação da lei da reforma, isto é, no início do mês de dezembro de 1920. E, por fim, as 

quatro últimas conferências ocorreram no período anterior ao processo de regulamentação da 

lei nº 30/5/21, sendo que uma no mês de março e três no mês de abril. 

Constatou-se que, nas três primeiras conferências, isto é, naquelas realizadas no 

período de tramitação do projeto, Sampaio Dória abordou a crítica mais incisiva ao projeto de 

reforma

 

a proposta de escola de 2 anos, como já comentado. Nessas conferências gastou 

maior tempo caracterizando e, também, criticando os opositores da reforma.  

Na primeira delas 

 

Desfazendo intrigas , realizada em 13 de novembro, Sampaio 

Dória aproveita a ocasião para prestar alguns esclarecimentos. Inicia a conferência 

comentando que seus críticos surgiam, de um lado e de outro, alguns cavalheiros , outros 

da velha escola dos que não tomaram chá em criança . A eles pergunta: Por que não trazem 

a debate as idéias em si, as reformas ao que existe, as inovações que se implantam, deixando à 

                                                           

 

259 Antes de apresentar o cronograma das conferências, cabe esclarecer que em relação à algumas delas não 
foram informados o local e a data exata de sua realização. (Cf. Dória, 1923, pp.84 

 

227) Quatro delas foram 
localizadas no OESP. Segue, abaixo, a relação dos temas dessas conferências e as demais informações, quando 
disponíveis ou sugeridas:  
Cronograma das conferências de Sampaio Dória, sobre a Reforma de 1920 
1ª - Desfazendo intrigas  13/11/1920  
2ª - Inspeção escolar 

 

novembro /1920 

 

Piracicaba ( A reforma do ensino: a inspeção escolar , OESP, 
25/11/20, p.3) 
3ª - Nacionalismo no ensino 

 

dezembro/1920 ( A Reforma do Ensino: seu nacionalismo perante a Constituição 
Federal , OESP, 5/12/20, p. 3) 
4ª - Autonomia didática -12/1920  
5ª - Bases da educação moral - 3/1921  Campinas 
6ª - A educação cívica -7/4/1921 

 

Escola Normal da Capital ( A reforma do ensino: educação cívica, as 
repúblicas escolares , OESP, 8/4/21, p. 4 e A reforma do ensino: educação cívica (conclusão) , OESP, 
9/4/1921, p. 3) 
7ª - Disponibilidades - 21/4/1921 ( A reforma do ensino: alguns dados econômicos , 22/04/21, p.3)    
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margem os indivíduos? Pois os indivíduos são elementos secundários, que passam, mas as 

idéias ficam. (Dória, 1923, pp. 84-98) Sampaio Dória esclarece, ainda, que suas conferências 

pretendiam, como era de praxe dos governos democráticos fazer as coisas às claras, explicar 

as propostas contidas no projeto já que em acordo com o que anunciou o Secretário do 

Interior 

 
Alarico Silveira, a sua Secretaria tinha paredes de vidro. Procura, também, 

esclarecer que não havia discordâncias entre ele e o governador Washington Luís. Até então, 

o governador do estado havia dado total apoio a Sampaio Dória, como foi indicado 

anteriormente 

Ao que parece, havia alguma intenção, por parte dos opositores , de criar uma 

contenda entre Sampaio Dória e o governador, utilizando-se, novamente, da polêmica acerca 

da escola de 2 anos. Nesse sentido, Sampaio Dória, deixa claro que se isso fosse verdade, 

não esperaria que m o dissessem, para voltar à obscuridade de minha cadeira na Escola 

Normal . (Dória, 1923, p.86) E acrescenta que o presidente não era homem para tal atitude, 

além do que não era plano quebrar e mutilar o aparelho escolar, mas a alfabetização eficiente 

 

principal tônica dessa conferência, ou seja, desfazer a mentira de que se pretendia acabar 

com o grupo escolar. 

Ainda de acordo com Sampaio Dória, o governo não o convidou para assumir a 

direção da instrução pública a fim de que se reduzissem a dois anos os quatro atuais dos 

grupos escolares, a respeito do que ele já havia prestado esclarecimentos e, inclusive, 

classificado de boato tal afirmação em discurso por ocasião de sua posse. Assim, assegurou 

que, quanto a isso, havia entre ele e o governo perfeita identificação de propósitos, isto é, não 

estava em seus planos mutilar o aparelho de ensino 

 

declaração repetida por ele diversas 

vezes. Sampaio Dória continua, assinalando que não havia abandonado nada do que 

prometera. Repete, mais uma vez que, além de não sofrer mutilação, o aparelho escolar ficaria 

melhorado, com o acréscimo de um ano ao ensino complementar e com a criação da 

Faculdade de Educação. (Dória, 1923, p. 86) 

Menciona, também, na referida conferência, a crítica apresentada desde o parecer da 

comissão dos inspetores escolares designada para examinar sua Carta Aberta (1918), segundo 

a qual em 2 anos não era possível alfabetizar. Ao que ele replica: o professor que não 

conseguir alfabetizar crianças em um ano, salvo os anormais ou imbecis, não presta . Embora 

reafirme a insuficiência desaa escola de dois anos, novamente, declara que a proposta estava 

na proporção das condições do Estado. Assim, qualifica de heresia democrática dizer que é 

preferível favorecer a poucos com mais, negando tudo aos outros, por isto, o governo 
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pretendia debelar a injustiça atual do grande número de crianças sem escola. (Dória, 1923, 

p. 92) 

Em seguida, Sampaio Dória lembra ser de conhecimento de todos que um dos 

maiores benefícios prestados pelo governo passado , em matéria de instrução pública, foi 

precisamente o de encher, por assim dizer, o vácuo existente entre o fim do grupo e o começo 

da escola normal, criando o curso complementar . Desse modo, entendia que o boato surgira 

de um equívoco de palavras, de um sofisma verbal . Questionou, também, o tal boato, tendo 

em vista que a medida proposta não era novidade, pois já havia sido implantada no último 

governo, conforme atestavam os documentos arquivados na diretoria geral da instrução 

pública 

 

Anuário do Ensino (1918) no qual publicou-se a medida de supressão do 4º ano. 

Além de lembrar outra medida adotada na gestão anterior, a de fechar as classes onde não 

houvesse o número mínimo de alunos 

 

lei n º 1.710, de 27/12/1919, art. 2º.(Dória, 1923, 

pp.87-88)  Sobre o que Sampaio Dória, ainda argumenta: 

Ninguém se irritou com aquela disposição legislativa (...) E agora se abespinham com 
o propósito atual do governo, seguindo a mesma orientação. (...) 
Em verdade, não fazem de justos, mas de justiceiros. Ou ignoram estes fatos, e falam 
do que não sabem. Ou os conhecem, e caluniam. (Dória, 1923, p. 95)  

E chama a atenção para o fato de que a única diferença entre a medida do passado, 

restrita às escolas rurais, e a do presente, era que a do presente previa, em maior escala, a 

supressão de classes onde se julgasse necessário. Então a diferença era de quantidade e não de 

qualidade, justificada em razão do grande número de crianças sem escolas e, conforme 

conclusão do recenseamento escolar, quase o dobro do que se supunha. Diante disso, 

considerava uma propositada mentira dizer que este governo tinha inventado a escola de dois 

anos. 

Sampaio Dória finaliza a conferência: Não se justifica trazer, para a serenidade da 

ciência, os ciúmes, as máguas, as paixões pessoais.( ) A celeuma há de calar convencida. 

Ficará, somente, a grita dos impenitentes e levianos. (Dória, 1923, pp.97-98) 

Os argumentos expostos nesse pronunciamento de Sampaio Dória foram reiterados 

inúmeras vezes nas conferências seguintes, entre elas destaca-se a segunda. Realizada na 

cidade de Piracicaba, sob o título Inspeção escolar , foi publicada no OESP (25/11/20, p.3), 

na mesma página em que se transcreveu o discurso do relator da comissão de instrução 

pública da Câmara dos Deputados, Freitas Valle260. Embora o tema da conferência devesse 

                                                           

 

260 Cabe assinalar que Piracicaba parecia ser um reduto da rede de relações de Sampaio Dória, conforme os 
documentos da Liga Nacionalista 

 

nos quais a cidade é mencionada por ocasião da instalação dos núcleos 



  
225

abordar a inspeção escolar, Sampaio Dória usou algum tempo para justificar-se a respeito das 

críticas desferidas, não somente à reforma, como também à sua pessoa. Grande parte de sua 

fala apresentou um tom bem mais irritado e agressivo, em comparação com as outras 

conferências. Característica incomum ao seu modo de proceder em situações de exposição, 

oral ou escrita. 

Em Piracicaba Sampaio Dória inicia a referida conferência, explicando que a medida 

relativa à reorganização da inspetoria escolar precisou ser tema de uma conferência, pois 

igualmente, foi alvo de pedras , trazendo consigo o veneno de uma intriga, que era preciso 

sufocar. Reforça, também, a justificativa para a realização dessas conferências, ou seja, não 

só rebater o erro e a maldade de uma falsa crítica insincera , mas em primeiro lugar, o 

sentimento da democracia, além de fazer conhecido integralmente o mecanismo da Reforma 

para aqueles a quem vai tocar a corresponsabilidade da execução . (1923, pp.99, 100) 

Justifica a escolha de Piracicaba devido ao conhecimento de sua probidade administrativa e 

do seu amor pela instrução, exemplificada na instituição do dia do alfabetizado. E tece outros 

elogios às escolas dessa cidade. 

Em meio aos esclarecimentos acerca das mudanças na organização da inspeção 

escolar, Sampaio Dória põe em questão o modo como os críticos consideravam a reforma. 

Para alguns, desnecessária. Enquanto que outros, a qualificavam como uma monstruosidade; 

um projeto todo errado; um produto de uma só cabeça, a qual não havia consultado as 

autoridades no assunto. Para outros, ainda, a reforma expressava uma criação quixotesca de 

um ideólogo, cujo resultado seria a destruição de todo o trabalho lento e diuturno de gerações 

passadas. A tudo isto ele responde, esclarecendo que, como diretor da instrução pública, 

tomou parte saliente na elaboração do projeto. E o fez, com a garantia de sua experiência, 

relatada por ele, da seguinte forma: 

Comecei a minha carreira, ainda quase criança, aos 16 anos, numa escola, em Cerqueira César, 
onde ensinei o abc. Logo depois, exerci, longos anos, o magistério secundário na Capital. Aí 
fui diretor de ginásio. Após pequeno interregno em que lidei na imprensa, reatei a carreira do 
magistério. Sou catedrático, por concurso, precisamente da cadeira que trata  das bases e das 
aplicações pedagógicas, da psicologia experimental e da ciência do ensino, da ciência que 
ensina a ensinar. 
Bem ou mal, para a conquista da minha cadeira na Escola Normal, venci em concorrência 
pública, sem padrinhos que viessem fraudar a verdade e a justiça. É certo que me não limitei 
ao estudo desta especialidade. Sou um apaixonado pelo estudo. Outros o são pelo álcool da 
vaidade, e outros, ainda, pelo gosto da mentira. Será, porque eu tenha procurado elevar-me do 
empirismo para a ciência, da prática diária para a sistematização dos princípios, será, por isto, 
que eu tenha perdido, num triste desmemoriamento, toda a minha já longa experiência 

                                                                                                                                                                                         

 

nacionalistas. Talvez, por isso Sampaio Dória utiliza-se, nessa conferência, de uma retórica mais emotiva. 
Provavelmente, falava entre amigos. 
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pessoal? Será que eu tenha perdido a consciência da realidade dos fatos, para agora, sem mais 
nem menos, ser arguido de lunático? (Dória, 1923, pp.112-113)  

Nesse sentido, conclama os ouvintes para julgarem a situação: dum lado a crítica e de 

outro a Reforma, prática e serena. Ou é um monstro a Reforma, ou é um monstro a crítica261. 

Finaliza, a conferência denunciando a deturpação e a adulteração criminosa que alguns tinham 

promovido em relação ao que dissera anteriormente. E aconselha: 

Mas deixai esfervilhar a intriga da maluquice e da politiquice. Nunca me filiei, nem 
pertenço a grupos partidários. Não tenho jeito para alquimia dos partidos. O que me 
apaixona, na direção do ensino, é tão somente o nobre ideal de dar combate sem 
quartel ao analfabetismo. (Dória, 1923, pp. 121-122)  

O combate ao analfabetismo não era o único ideal que apaixonava Sampaio Dória. 

Contudo este era o ideal que precisava, com urgência, ser defendido, no momento em questão. 

As argumentações expostas por Sampaio Dória, nas duas primeiras conferências, 

particularmente no tocante à polêmica da escola primária, foram, também, reiteradas 

insistentemente por aqueles que participaram, com ele, desse movimento de defesa da 

reforma, ou seja, a Liga Nacionalista, a direção do OESP e amigos ligados a ele por outros 

laços. O posicionamento desses colaboradores , em favor da reforma, foi publicado no 

OESP, principalmente nos momentos cruciais de tramitação do projeto de reforma na Câmara 

dos Deputados e no Senado (Cf. Anexo 3)  

3.3.3 - O Movimento em defesa da Reforma da Instrução Pública de São Paulo à luz dos laços 

de sociabilidade  

Como já dito, um dos momentos decisivos do processo de tramitação da reforma da 

instrução pública paulista, apresentada por Sampaio Dória, ocorreu quando da exposição do 

parecer da comissão de constituição e justiça acerca da inconstitucionalidade da cobrança de 

taxa referente ao 3º e 4º anos do primário, conforme alegava Gama Rodrigues. Verificou-se 

que, nesse momento, foram publicados diversos artigos e notícias no OESP, em apoio ao 

parecer daquela comissão, cuja conclusão garantia a constitucionalidade do projeto. (Cf. 

Anexo 3 ) 

No mesmo dia em que o referido parecer foi apresentado na Câmara dos Deputados, 

19 de novembro de 1920, registrou-se a publicação de dois artigos que abordavam da questão. 

                                                           

 

261 A maior parte das expressões depreciativas utilizadas pelos opositores da reforma da instrução pública para 
qualificá-la, conforme mencionou Sampaio Dória nessa conferência, podem ser atribuídas à Paulo Pestana, ou 
P.P., como assinava a coluna Notas Pedagógicas , sob sua responsabilidade. Conforme, também, já informado, 
este jornalista foi um dos mais severos críticos da gestão de Sampaio Dória. 
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Um deles assinado por Monteiro Lobato (OESP, 19/11/1920, p.3), no qual defendeu 

explicitamente os dois aspectos mais polêmicos do projeto de reforma, isto é, a escola de dois 

anos e a mencionada cobrança de taxas262. Diante da pergunta: ensinar a ler e escrever a todas 

crianças paulistas ou continuar no que estava, deixando 400.000 crianças atoladas na mais 

crassa ignorância? Lobato responde que o essencial da instrução é o saber ler e escrever, 

argumentando, amplamente, em defesa da escola de dois anos. Atribui à péssima situação 

financeira de São Paulo a existência de tal dilema e a respeito da cobrança de taxas, avaliada 

por ele como inevitável, também argumenta em seu favor e encerra o artigo com a seguinte 

mensagem: Alegam, ainda, os opositores partidários do antigo sistema: o ensino de dois anos 

vem substituir o analfabetismo pelo semi-analfabetismo . Ao que ele replica: Ótimo, então. 

É um grande progresso semi-matar a cobra que, deste modo estaria, ao menos inofensiva , 

restando aos governos seguintes, somente finalizar a matança . 

No dia seguinte, 20 de novembro, no referido jornal, exatamente ao lado da transcrição 

do parecer da comissão de constituição e justiça a respeito do projeto de reforma, publicou-se 

outro artigo de Monteiro Lobato 

 

A grande idéia (OESP, 20/11/20, p. 3), no qual abordou 

a importância da gratificação adicional ao professor alfabetizador, nos termos que propunha a 

reforma da instrução pública considerando-a o primeiro passo do Estado para a 

desescravização econômica do professor . Assim, de forma menos explícita do que a 

verificada no artigo do dia anterior Lobato, novamente, defendeu a escola de dois anos.  

Ainda na mesma página do jornal e no mesmo dia, na coluna Notas e Informações 

(20/11/20, p. 3), declarou-se que a reforma foi um dos primeiros atos do atual governo , 

destacando, também, a significação da escolha do secretário do governo e do diretor 

responsáveis pela instrução263. No tocante ao ensino, segundo o jornal, tais atos foram 

profundos golpes reformadores , uma vez que expressavam a substituição da politicagem , 

do capricho , assim como o recenseamento escolar, iniciativa considerada um golpe 

decisivo na velha maquinaria , porque um jorro de claridade meridiana , cujo resultado 

                                                           

 

262 Cabe lembrar que Monteiro Lobato consta como um dos membros da Liga Nacionalista (Moreira, 1982), 
embora nos documentos disponíveis sobre a entidade, não haja registro de sua participação nas assembléias, 
comissões e demais atividades da entidade. Fato que não autoriza a conclusão acerca de que, então, ele não era 
membro da Liga, pois há lacunas nos registros sobre a entidade. Talvez Monteiro Lobato fosse um daqueles 
sócios menos atuantes a que se fez alusão no Capítulo I. Contudo, é fato que pertencia à rede de relações de 
Sampaio Dória, em outros locais, considerados como ramificações de uma mesma rede, ou seja, a Revista do 
Brasil e o denominado grupo do Estado .  
263 É importante informar que a coluna Notas e Informações , publicada diariamente no OESP, apresentava 
seus textos sem signatários, sendo, portanto, o conteúdo dos mesmos considerados de responsabilidade da 
direção do jornal, cujos integrantes mantinham laços estreitíssimos com a Liga Nacionalista e a Revista do 
Brasil, por exemplo.  
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evidenciou o número exato de crianças sem escola, trazendo à luz uma verdade 

decepcionante 

 
a falência completa de nosso aparelhamento de instrução popular . 

Não parou por aí, a manifestação da direção do OESP em apoio ao projeto de reforma 

que tramitava na Câmara dos Deputados. Nos dias seguintes, o texto publicado na coluna 

Notas e Informações manteve o mesmo teor bastante explícito de apoio à reforma, ao 

diretor e, ao governo de Washington Luís. Ao governo porque trabalhava para restaurar a 

verdade financeira . Ao diretor da instrução devido à importância do recenseamento escolar 

no sentido de justificar a instrução de 2 anos, embora se reconhecesse que o ideal fosse 

oferecer 4 anos de ensino primário. Quanto à cobrança da taxa, aconselha: vamos devagar. 

Para evitar confusões, deve-se prestar a atenção aos sucessivos elos da questão . (OESP, 

21/11/20, p. 3) Até então, a argumentação do jornal, estava marcada pela qualificação da 

reforma, bem como do governo e seus representantes do âmbito da instrução pública, como 

expressão de um profundo golpe reformador .  

Curiosamente, um dia depois, na mesma coluna Notas e Informações , o jornal 

apresenta uma argumentação mais moderada que as anteriores e, de certo modo, até 

contraditória. Assinala-se que a reforma proposta nada destruía no atual aparelhamento do 

ensino primário . A reforma, pois, em verdade, no fundo, não consistia senão em certo 

conjunto de medidas e expedientes de administração, conducentes a tornar mais ativo, mais 

intenso, mais decidido o combate ao analfabetismo . Reitera-se que a organização antiga 

não havia sofrido nenhuma alteração em seus aspectos essenciais . Acrescenta, ainda, que 

não havia quebra alguma efetiva na continuidade da obra do ensino público, realizada pelos 

sucessivos governos republicanos . (OESP, 22/11/20, p. 3) E conclui: À primeira vista 

alterou profundamente. Mas só à primeira vista, pois na verdade deu dois nomes diversos a 

duas seções de uma mesma coisa . O ensino de dois anos já existia há muito tempo. Também 

em relação à cobrança da taxa no 3º e 4º anos, além de oferecer algumas explicações a 

respeito, o jornal arremata: Tudo continua, substancialmente, como dantes . Assim, a 

reforma apenas trazia à realidade o que já existia. (OESP, 22/11/20, p. 3) 

Nota-se que a avaliação publicada no jornal era bastante semelhante à declaração de 

Sampaio Dória, em sua primeira conferência, na qual procurou desfazer intrigas . A idéia de 

uma revolução no ensino, possivelmente, assustava a muitos264. Assustava aos que se 

orgulhavam da organização da instrução pública paulista, nos moldes dos primeiros 

                                                           

 

264 A propalada tradição do grupo escolar não constituía, em verdade, uma tradição generalizada no estado 
de São Paulo, uma vez que existiam, apenas, algumas poucas reproduções desse modelo em alguns centros 
urbanos mais desenvolvidos. 



  
229

reformadores republicanos 

 
Caetano de Campos, Cesário Mota, personificada na Escola 

Normal da Praça, ou seja, no modelo do grupo escolar, do jardim de infância e do ensino 

normal. Instituição que nessa época ainda expressava o selo da tradição e, ao mesmo tempo, 

da liderança de São Paulo em matéria de modernização da instrução pública. Assustava aos 

que, assegurados nessa tradição, temiam perder seus privilégios. Ou, ainda, aos que fora dessa 

tradição 

 

como os professores das escolas isoladas, temiam o fim da politicagem , dos 

apadrinhamentos e de uma prática pedagógica já conhecida. 

Várias outras manifestações de apoio a Sampaio Dória foram localizadas, ainda, nesse 

período de tramitação do projeto de reforma na Câmara dos Deputados. Mais uma vez foi 

publicado em Notas e Informações (OESP, 23/11/20, p. 3) comentário acerca da reforma da 

instrução pública. Novamente, com um tom mais temperado na avaliação da proposta relativa 

ao ensino de dois anos, considerado a partir de um duplo e capital critério  o da necessidade 

e o da possibilidade , tal como já havia sido declarado por Sampaio Dória, na primeira 

conferência citada. 

Além disso, publicou-se, no mesmo jornal, uma série de artigos intitulados Subsídios 

ao julgamento da reforma , de autoria de Manuel Cyridião Buarque265. O autor dos artigos era 

colega de Sampaio Dória na Escola Normal da Praça e, na época, diretor da Escola Normal do 

Brás  nomeado na mesma ocasião em que Sampaio Dória assumiu o cargo na Diretoria Geral 

da Instrução Pública, conforme já informado266. 

                                                           

 

265 Segue abaixo a relação dos artigos que compuseram a referida série de artigos sobre a reforma da instrução 
pública, de autoria de Manuel Cyridião Buarque, publicados no OESP: 
BUARQUE, M. Cyridião. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma. I) O método (A) No ensino,. 
OESP, 26/11/20, p.4. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma, I) O método (B) Na Reforma, OES,P 
27/11/20, p.3. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma, II) As grandes linhas (A) As escolas de 
alfabetização, OESP, 28/11/20, p.3 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma, II) As grandes linhas (B) A Faculdade de 
Educação, OESP, 30/11/20, p.3. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma, III) Princípios (A) O nacionalismo em 
reforma, OESP, 06/12/20,p.3. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma, III) Princípios (A) O nacionalismo da 
reforma, OESP, 22/12/20, p.4. 
266 Manuel Cyridião Buarque consta como professor da Escola Normal da Praça, desde sua fundação , em 1890, 
portanto na gestão de Antonio Caetano de Campos,  quando assumiu a cadeira denominada Organização e 
Direção das Escolas . Na reorganização do programa de estudos desta instituição, em 1895 por Gabriel 
Prestes, Cyridião Buarque tornou-se responsável pela cadeira denominada Pedagogia e direção de escolas . Em 
1912, após outra reformulação curricular, integrou, juntamente com Oscar Thompson o grupo de professores do 
núcleo de estudos pedagógicos , composto por três cadeiras: Psicologia Experimental; Pedagogia e Educação 

Cívica e  Métodos e processos de ensino. Neste mesmo ano, deu-se a publicação de A educação nova (1912), 
obra de autoria de Cyridião Buarque. (Cf. Monarcha, 1999, pp. 177, 210, 256) Lembrando que Sampaio Dória 
passou a compor o quadro de professores deste núcleo de estudos pedagógicos , por meio de concurso prestado 
em 1914, tendo assumido a cadeira Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica em 1915, dividindo-a, então, 
com Cyridião Buarque. (Livro de Ponto da Escola Normal 1915-1920) Neste sentido, Cyridião Buarque, 
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Nesse caso, porém, evidencia-se a intenção de Cyridão Buarque abordar outras 

propostas inseridas no projeto de reforma, defendendo, de modo indireto, a escola de dois 

anos. Fato observado, por exemplo, em seus dois primeiros artigos. (OESP, 26/11/20, p. 4 e 

27/11/20, p. 3), nos quais, abordando o tema do método , o autor assegura a possibilidade de 

fazer em dois anos o que se fazia em quatro, desde que se adotasse o método adequado.  

Somente no terceiro artigo da série Subsídios ao julgamento da reforma , Cyridião 

Buarque aborda diretamente a polêmica da escola de dois anos. (OESP, 28/11/20, p. 3) Ainda 

no período de tramitação do projeto de reforma, Cyridião Buarque tratou, no quarto artigo da 

mesma série, da medida referente à criação da Faculdade de Educação (OESP, 30/11/20, p. 3)  

Lourenço Filho, parece ter adotado procedimento semelhante ao observado na maioria 

dos artigos de Cyridião Buarque, isto é, abordar outras propostas da reforma e, somente de 

modo indireto, a polêmica da escola de dois anos267. Isso é o que se pode inferir, a partir, por 

exemplo, de um de seus artigos publicados no mesmo jornal, também, no período de 

tramitação do projeto de reforma da instrução pública268. O primeiro, publicado no mesmo dia 

em que a comissão de constituição e justiça apresentou seu parecer à Câmara dos Deputados, 

ou seja, dia 19 de novembro de 1920. Sob o título Pelo Nacionalismo 

 

a Casa dos Estados 

                                                                                                                                                                                         

 

compartilhava com Sampaio Dória não somente o espaço de atuação profissional, como também, a ambiência 
teórica. Situação que permaneceu até 3 de agosto de 1921, data do falecimento do professor Cyridião Buarque. 
(Atas das Sessões Extraordinárias da Escola Normal) Vale destacar, ainda, que a denominação dessas cadeiras, 
do núcleo de estudos pedagógicos , é citada de variados modos, tanto nas fontes primárias, quanto na 
bibliografia consultada. (Cf, também, Martinelli, 2003, Apêndices) 
267 Lourenço Filho era um dos mais novos homens integrantes da rede de relações de Sampaio Dória, 
principalmente, considerando a rede construída em torno da Escola Normal da Praça. Em 1916, Lourenço Filho, 
ex-aluno de Almeida Junior na Escola Normal Primária em Pirassununga, onde esteve por volta de 1912, 
ingressou como aluno da Escola Normal Secundária da Praça sendo, então, aluno de Sampaio Dória, com quem 
certamente desenvolveu o gosto pela psicologia experimental, a ponto de tornar-se uma constante em sua 
trajetória profissional. Lourenço Filho conheceu, também, Manuel Cyridão Buarque e Ruy de Paula Souza, 
professores desta instituição e, igualmente próximos  a Sampaio Dória, como já demonstrado. Sampaio Dória, 
Lourenço Filho e Almeida Junior estiveram engajados, na Revista do Brasil 

 

fundada em 1916 por Monteiro 
Lobato e Júlio de Mesquita Filho. Nesta revista, considerada, posteriormente, o braço cultural da Liga 
Nacionalista, Sampaio Dória, Almeida Junior, entre outros, foram colaboradores e Lourenço Filho foi diretor 
deste periódico em 1919. (cf. De Luca, 1999) Observa-se que Lourenço Filho estava, então, bastante próximo de 
outra rede de relações de Sampaio Dória, a Liga Nacionalista. Em nome desta entidade Lourenço Filho proferiu 
conferências, por ocasião das comemorações do 7 de setembro, conforme consta no Capítulo II. Participou 
ativamente da instalação dos núcleos de alfabetização da Liga em Sorocaba, em 1917 e em Piracicaba, em 1918, 
segundo Hilsdorf (1998, p.98) Nesse sentido, Lourenço Filho, certamente, pode ser qualificado como um 
simpatizante das teses da Liga Nacionalista. Apesar dessa proximidade com os integrantes da Liga Nacionalista, 
bem como com algumas das atividades promovidas pela entidade, não se garante, porém, que a ela tenha se 
associado formalmente, uma vez que seu nome não foi localizado em nenhuma das atas das sessões da entidade, 
nem mesmo em suas comissões. Situação semelhante à de Monteiro Lobato, conforme já apontado.   

268 Sabe-se que mais dois artigos de Lourenço Filho foram publicados no OESP, a respeito do projeto de reforma 
da instrução pública, no período de sua tramitação no legislativo paulista. São eles: Problemas da cultura: o 
polígono da sustentação (OESP,29/11/20, p.2) e Problemas de cultura: o nacionalismo da reforma (OESP, 
23/12/20, p.4). Contudo, não foi possível consultá-los.  
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(OESP, 19/11/20, p. 4), Lourenço Filho defende que a educação popular era a única forma do 

Brasil se construir como nação. Menciona a importância da Liga Nacionalista neste aspecto, 

mas não toca na questão da reforma da instrução pública.  

Tudo indica que havia uma intenção, por parte de alguns dos defensores do projeto de 

reforma, de diluir a polêmica da escola de dois anos, mostrando que a reforma promovia 

outras mudanças necessárias e merecedoras de crédito, uma vez que os críticos da medida 

relativa ao ensino primário pareciam, conforme interpretou Sampaio Dória, usá-la para 

desmoralizar toda a reforma. Assim, os dois professores da Escola Normal 

 

Cyridião 

Buarque e Lourenço Filho 

 

não ligados visivelmente à Liga Nacionalista nem tão pouco a 

algum partido político 

 

estavam autorizados a se posicionar acerca das questões do ensino a 

partir do âmbito pedagógico, pois estavam afastados do debate apaixonado travado no âmbito 

político. 

Talvez isso explique porque a Liga Nacionalista, no auge dos debates, manteve-se em 

silêncio quase que total, visto que qualquer pronunciamento de sua parte poderia significar de 

um lado, lenha na fogueira na polêmica da escola de dois anos, proposta característica da 

campanha em prol do combate o analfabetismo 

 

à época, uma das mais alardeadas bandeiras 

de luta da entidade, já conhecida por um certo público. Para debelar as criticas dos opositores 

da reforma a melhor estratégia parecia ser, então, descaracterizá-la como expressão de uma 

luta política. Por outro lado, supõe-se que as alterações na organização do ensino primário, 

por parte da comissão de instrução, não feriam os princípios defendidos pela entidade. Ao 

contrário, favoreciam a campanha em prol do combate ao analfabetismo, devido à 

generalização da escola de dois anos, o que certamente atingiria mais rapidamente um grande 

contingente de crianças. Assim ,quem sabe, a entidade deveria interferir o mínimo possível no 

debate, já que se o fizesse poderia perder o que havia conquistado. 

A avaliação, acima exposta, a respeito do posicionamento da Liga Nacionalista pode 

ser evidenciada a partir dos seguintes fatos, alguns dos quais já mencionados. Na sessão do 

Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista de 22 de novembro de 1920 (OESP, 23/11/1920, 

p.3), consta uma proposta de Eurico Sodré para que a entidade enviasse moção ao governo do 

estado, aplaudindo sua intenção de conseguir a alfabetização da nossa população escolar . A 

proposta foi largamente debatida , inclusive com a manifestação contrária de Moacyr Piza 

quanto ao envio da moção, alegando que a Liga não deveria tratar desse assunto, de caráter 

político, considerando que o projeto feria a constituição269. Apesar disso, Gama Cerqueira 

 

                                                           

 

269 Na ocasião já havia se instaurado a polêmica da inconstitucionalidade do projeto de reforma da instrução 
pública. 
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sócio da Liga presente na mesma sessão, apresentou uma emenda, ainda mais contundente, 

para que a Liga manifestasse os seus aplausos pela ação tenaz e enérgica do governo no 

sentido de conseguir a alfabetização . Os demais presentes na sessão da entidade 

manifestaram-se favoráveis à moção, desconsiderando, então, a alegação de Moacyr Piza. 

Assim, a moção foi aprovada com a seguinte redação: A Liga Nacionalista tem a honra de 

manifestar ao governo de São Paulo os aplausos à sua ação tenaz e enérgica no sentido de 

conseguir a alfabetização de todas as crianças do estado de São Paulo . 

Moacyr Piza, não satisfeito, insistiu na questão, propondo o envio de outra moção, só 

que esta dirigida ao congresso do estado, solicitando que se suprimisse no projeto de reforma 

da instrução pública a disposição que previa a cobrança de uma taxa para matrícula no 3º e 4º 

anos dos grupos escolares. O conteúdo da moção foi discutido e posto em votação, resultou 

em sua recusa, por 14 votos contra 6270. 

Nesse sentido, o teor das propostas, bem como dos debates descritos na referida 

sessão, sugerem a intenção da Liga Nacionalista de, por meio de elogios e não de críticas, 

coagir o governo, leia-se Washington Luís, para que atuasse no sentido da aprovação da 

reforma. 

O interessante é que a ata dessa sessão foi, na íntegra, publicada no OESP, como 

informado e, além disso, suas conclusões noticiadas em dois outros dias, no mesmo 

periódico271. O parece indicar que a Liga, mais uma vez expunha sua posição, porém, de 

modo indireto. E o fazia, possivelmente, em um duplo sentido, ou seja, ao recusar a moção 

proposta por Moacyr Piza 

 

cujo conteúdo referia-se exatamente à polêmica da gratuidade 

somente para a escola de dois anos 

 

entidade estava recusando, na verdade, envolver-se no 

debate. Ao mesmo tempo, ao publicar no OESP esta ata que continha tal decisão e os 

respectivos debates travados, a Liga declarava-se, de certa forma, favorável às modificações 

introduzidas no projeto original272.  

                                                           

 

270 Vale lembrar que a situação acima descrita foi uma das poucas ocasiões, conforme as atas das sessões da Liga 
Nacionalista disponíveis, em que se registrou alguma discordância entre os integrantes do grupo dirigente da 
entidade. Observação já assinalada. No entanto, nesse caso, supõe-se que publicar tal discussão era conveniente 
aos propósitos do momento. 
271 Curiosamente, a decisão da Liga Nacionalista quanto à primeira moção que seria enviada ao governo, 
aplaudindo seus esforços em prol da alfabetização de todas as crianças 

 

principal argumento para a proposta de 
generalização da escola primária de dois anos 

 

foi publicada por mais dois dias no OESP (24/11/20, p. 3 e 
26/11/20, p.4). Sendo que, no dia 26 de novembro se noticiou, também, a discordância de Moacyr Piza, 
denunciando o caráter tendencioso da decisão da Liga Nacionalista sobre a moção. 
272 Convém mencionar, ainda, nesse emaranhado posicionamento da Liga Nacionalista a respeito da  tramitação 
do projeto de reforma da instrução pública, um artigo assinado por Mário Pinto Serva (OESP, 12/12/1920, p. 2), 
publicado quatro dias após a aprovação da reforma intitulado Atitude ditatorial . Afora o tom petulante e 
agressivo, característica constante do jornalismo desse integrante do grupo dirigente da Liga Nacionalista  ainda 
que em nenhum momento fosse assim identificado - estranha-se o fato de ter qualificado a reforma como um 
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Para Sampaio Dória, contudo, a situação não parecia tão confortável, posto que não 

lutar em favor da manutenção da organização dos grupos escolares, feria a tradição 

pedagógica republicana paulista que, a duras penas, construiu esse modelo. Tradição da qual 

Sampaio Dória era um dos mais fiéis herdeiros e, talvez, um dos mais ousados, levando em 

conta sua proposta de ampliação dos quatro anos de escolarização primária, obrigatória e 

gratuita. 

Mesmo assim, ao que parece, Sampaio Dória se conformou com a aprovação de uma 

medida contrária às suas convicções, em prol de uma situação emergencial, uma vez que, após 

a aprovação da lei de reforma da instrução pública, continuou sua jornada em defesa da 

reforma, porém, abordando as outras modificações nela propostas, tais como a questão da 

autonomia didática, da educação moral, da educação cívica, da reorganização do ensino 

normal, da criação da Faculdade de Educação, entre outras.  

Desse modo, evidencia-se que, se a reforma por ele proposta continha uma marca 

inegável da Liga Nacionalista, expressou, certamente, muitas de suas convicções pessoais o 

que, talvez, explique porque permaneceu na luta em defesa da reforma, mesmo após sua 

aprovação, em 8 de dezembro de 1920, sob a lei nº 1750, conforme os moldes propostos pela 

comissão de instrução pública que , por sua vez, feriam as propostas originais apresentadas 

por Sampaio Dória. Luta que continuou sendo travada, em um segundo momento  o processo 

de regulamentação da lei, desencadeado nos primeiros meses de 1921. 

As estratégias dessa luta em defesa da reforma foram em sua segunda fase , ou seja, 

o período posterior à sua aprovação 

 

lei nº 1750 de 8/12/1920 

 

e início do processo de 

regulamentação da lei, semelhantes às adotadas por ele na primeira fase , ou seja, 

conferências273 e artigos publicados no OESP274.  

                                                                                                                                                                                         

 

monstro apocalíptico , cuja aprovação contrariou a vontade de 4 milhões de habitantes. Desferiu, ainda, ataques 
genéricos à reforma, sem contudo indicar o que, especificamente, criticava. Desse fato, supõe-se, a princípio, 
duas questões que podem apenas ser indicadas: 1)consistiria isso um indício de que a Liga Nacionalista permitia 
total independência de posições, por parte de seus integrantes, ainda mais considerando a posição de Serva, cuja 
relação com a entidade era bastante opaca ao público? Ou, embora não se exclua a primeira, 2)estaria Mario 
Pinto Serva manifestando, aos berros sua discordância com Sampaio Dória, cujos sinais já foram observados 
em outros momentos? (Cf. Capítulo II)  
273Repete-se a cronologia das conferências promovidas por Sampaio Dória (1923), em defesa da reforma da 
instrução pública, porém, mencionado-se somente as realizadas após a aprovação da lei nº 1750, de 8/12/1920. 
Lembra-se que foram incluídas as informações de se dispunha sobre a data de realização destas conferências, o 
local e a localização de sua publicação no OESP, conforme o que segue:  
- Nacionalismo no ensino 

 

dezembro/1920 ( A Reforma do Ensino: seu nacionalismo perante a Constituição 
Federal , OESP, 5/12/20, p. 3) 
- Autonomia didática -12/1920  
- Bases da educação moral - 3/1921  Campinas 
- A educação cívica -7/4/1921 

 

Escola Normal da Capital ( A reforma do ensino: educação cívica, as repúblicas 
escolares , OESP, 8/4/21, p. 4 e A reforma do ensino: educação cívica (conclusão) , OESP, 9/4/1921, p. 3) 
- Disponibilidades - 21/4/1921 ( A reforma do ensino: alguns dados econômicos , OESP, 22/04/21, p.3) 
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Quanto às conferências realizadas no período acima informado, observa-se que 

Sampaio Dória (1923, pp. 84-227) procurou abordar outras medidas inseridas na reforma as 

quais, embora criticadas de modo mais ameno, foram também questionadas. Identificou-se 

que, em todas as conferências, havia um trinômio necessariamente reiterado: 

- a afirmação de que as medidas aprovadas , apesar de inovadoras em alguns aspectos, 

mantinham em outros o que já havia na organização do ensino. Sendo que o caráter da 

inovação era apresentado como aperfeiçoamento da escola; 

- a exposição das críticas dos opositores da reforma, denunciando, porém, seu caráter 

enganoso e mentiroso, fruto de intrigas, incompreensões e análise superficial;  

- a abordagem do tema anunciado, relacionando- o às outras medidas aprovadas, de 

modo a esclarecer os objetivos pretendidos, assim como responder, o mais detalhado 

possível, as críticas desferidas. 

Acrescentou-se, entretanto, fato novo.   

3.3.4 - As Estratégias de Sampaio Dória para a Implantação da Reforma da Instrução Pública 

de São Paulo  

Diante da necessidade de fazer valer as propostas aprovadas, bem como do ambiente 

suspeito que deve ter se instaurado no mês de novembro, por ocasião da celeuma travada na 

Câmara dos Deputados, Sampaio Dória supunha enfrentar outro processo de resistências 

travado, porém, no exato lugar de implantação da reforma 

 

a escola e as demais instâncias 

administrativas a ela relacionadas. 

Imbuído, provavelmente, por essas preocupações, ele mobilizou algumas redes de 

relações, em diversas cidades do estado de São Paulo, a fim de garantir a efetivação da lei nº 

1750 de 8/12/1920275. A cidade de Piracicaba é um dos exemplos mais significativos, uma vez 

                                                                                                                                                                                         

 

274Quanto aos artigos publicados no OESP, em prol da reforma aprovada, foram localizados dois de Cyridião 
Buarque, em continuidade à série Subsídios ao julgamento da reforma e dois sem signatários, atribuídos à 
direção do jornal, abaixo relacionados:  
Buarque, M. Cyridião. Instrução Pública 

 

Sub. ao jul. da ref. III) Princípios (A) O nacionalismo em reforma, 
06/12/20,p.3. 
_________. Instrução Pública  Sub. ao jul. da ref. III) Princípios (A) O nacionalismo da reforma, 23/12/20, p.4. 
OESP. A república escolar, 14/04/21, Notas Diversas, p.4. 
_____. A reforma do ensino, 09/05/21, p.4.   

275 Seria bastante interessante examinar como ocorreu este processo de implantação da denominada Reforma 
Sampaio Dória, tanto na capital, quanto nos outros municípios do estado de São Paulo. No entanto, uma incursão 
deste tipo fugiria aos propósitos deste trabalho. Apesar disto será comentado o caso deste processo de 
implantação da reforma na cidade de Piracicaba, devido à sua singularidade. Para tanto, utilizaram-se as 
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que foram enviados, particularmente, para este local dois homens de confiança de sua 

 
Lourenço Filho e Sud Mennucci276. Ambos colaboradores do Jornal de Piracicaba, ligado à 

Liga Nacionalista e um dos órgãos responsáveis pela defesa da reforma recém aprovada277. 

Sud Mennucci, outrora chefe geral do recenseamento escolar, ocupou o cargo de 

delegado de ensino, nesse processo de implantação da lei nº 1750 de 8/12/1920, 

primeiramente em Campinas e, depois, em Piracicaba. Lourenço Filho foi nomeado professor 

da cadeira de pedagogia e psicologia e para a cadeira de prática pedagógica da Escola Normal 

de Piracicaba, portanto, sua atuação incidia no centro formador de professores dessa cidade278.  

Nota-se, então, que após a aprovação da lei de reforma da instrução pública em 8 de 

dezembro, Sampaio Dória trabalhou no sentido de mobilizar os homens e mulheres que 

fariam valer a reforma, como já dito. O trabalho não era pequeno, levando-se em conta a 

dimensão do estado de São Paulo. Por isso, ao que parece, Sampaio Dória dedicou-se, 

exclusivamente, a essa tarefa, uma vez que não desenvolvia qualquer outra atividade 

profissional nesse período. Além do que, também, distanciou-se das atividades da Liga 

Nacionalista, conforme atestam os documentos da entidade.  

                                                                                                                                                                                         

 

informações oferecidas no estudo de Hilsdorf (1998) acerca da atuação de Lourenço nesta cidade, por ocasião, 
justamente, da implantação da reforma de 1920. 
276 Hilsdorf (1998) menciona, ainda, outros nomes que foram nomeados para ocupar diferentes cargos, alguns 
dos quais eram, segundo ela, ex-alunos de Sampaio Dória, ou seja, nomes do universo escolar compromissados 
com ele, quer do ponto de vista do partilhamento das idéias, quer do ponto de vista das relações pessoais, 
professores jovens, muitos deles seus ex-alunos, adeptos das novas teorias do ensino e simpatizantes ou 
membros, com ele, da Liga Nacionalista 

 

que objetivava a nacionalização do país via a desanalfabetização. 
Enfim, homens de sua confiança pessoal, intelectual e política. As nomeações aconteceram em bloco, em fins de 
janeiro do ano seguinte, configurando uma intervenção orquestrada em todo o ensino paulista. Graças à 
tradicional sistemática capilar da organização do ensino pela qual o conhecimento cultivado nas Escolas 
Normais Secundárias era disseminado para as Escolas Normais Primárias e Complementares, e daí para as 
Escolas Modelo, Grupos Escolares e Escolas Isoladas, estrategicamente implantados na capital e no interior, 
Sampaio Dória 

 

que lecionava pedagogia na escola Normal Secundária de São Paulo 

 

teve, às dezenas, o 
elemento humano de que precisava . (Hilsdorf, 1998, p. 99)  

277 Cf. Hilsdorf, 1998, 100. A autora sugere, até, que o citado periódico preparou a cidade para receber as 
mudanças na instrução pública, assim como recepcionou os professores, inspetores escolares nomeados para a 
implantação da reforma.  
278 Os laços pessoais, além dos laços profissionais, entre Dória e seu discípulo - Lourenço Filho já eram bastante 
estreitos, o suficiente para que Dória confiasse a Lourenço Filho a responsabilidade de implantar a reforma de 
1920 em uma cidade como Piracicaba, descrita por Hilsdorf (1998, p. 104)) como bastante agitada 
culturalmente e envolvida em intensas lutas políticas . Além disso, era um centro ativíssimo de educação 
escolar . Lourenço Filho, considerado o homem da reforma , chegou na cidade com uma programação de 
atividades previamente estabelecida e certamente proposta como um padrão a ser copiado pelos outros núcleos 
da reforma no Estado de São Paulo , de acordo, também, com Hilsdorf (1998, respectivamente, pp.96 e 105-
106). Segundo esta autora, em 4 de fevereiro Lourenço Filho foi recebido, juntamente com outros professores 
recém nomeados, na Escola Normal de Piracicaba, conforme noticiou o Jornal de Piracicaba. Monarcha e 
Lourenço Filho ( 2001, p.28) informam que Lourenço Filho foi nomeado em 31 de janeiro de 1921. À época, o 
jovem professor de 24 anos, estava solteiro. Casou-se no final deste mesmo ano, permanecendo em Piracicaba, 
mesmo após a exoneração de Sampaio Dória. Em 1922, mudou-se para Fortaleza, a fim de assumir o cargo de 
diretor geral da Instrução Pública do Ceará. Esta nomeação é atribuída na historiografia à indicação de Sampaio 
Dória. 
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Para manter-se no referido cargo, ao que tudo indica, abriu mão de muitas convicções. 

É desta perspectiva que deve ser avaliado o investimento pessoal, profissional e político de 

Sampaio Dória na Diretoria da Instrução Pública. Fato que lança maior impacto à sua decisão 

de exonerar-se, prematuramente, do cargo assumido nesse órgão  

3.4. - A EXONERAÇÃO DE SAMPAIO DÓRIA    

Em fins de abril de 1921, Sampaio Dória exonerou-se do cargo de diretor geral da 

Instrução Pública de São Paulo, portanto antes mesmo da regulamentação da lei de reforma da 

instrução pública279. Para alguns uma surpresa, para outros, talvez, nem tanto, levando-se em 

conta um comentário de Sampaio Dória (1923), registrado anos depois, quando relata sua 

passagem por este cargo. 

Ao reconhecer a irredutibilidade oficial na cobrança dessa taxa, logo nos propusemos, 
entre nós, um dilema: ou a isenção desta taxa aos pobres, ou terminaríamos, por conta 
da taxa, deixando a direção do ensino. Não víamos grande mal em que contribuíssem 
com uma taxa os que podem, para o desenvolvimento da alfabetização popular.Tendo 
visto aceita pelo governo a isenção aos pobres, e por combater a exploração que 
engana o povo, expedimos uma circular em que dizíamos estar a matrícula nos grupos 
assegurada a todos: os que pudessem pagariam a taxa que se criasse, e os que não a 
pudessem pagar, teriam igualmente franqueada a matrícula. 
O mal da taxa se abrandaria assim, e nos possibilitaria a continuação da campanha 
contra o analfabetismo.280 (Dória, 1923, p. 78),   

Além disso, na mesma obra, Sampaio Dória (1923) descreve os outros aspectos que 

foram alterados no projeto original. Em alguns casos avalia positivamente a alteração, em 

outros, lamenta e confessa  

O que perturbaria grandemente, eram medidas como a taxa, e, ainda pior que ela, mais 
tarde, a proscrição escolar aos 7 e 8 anos de idade. 
Contra estas disposições, fizemos o que nos foi possível. São as duas disposições 
infelizes entre as dezenas de reformas que se englobam na Reforma. Mereciam e 
merecem oposições. (Dória, 1923, p. 79)   

Contudo, Sampaio Dória afirma ter resistido aos vários golpes recebidos da parte do 

legislativo. Na arena da luta política, era previsível. Ali, em parte perdeu, em parte venceu, 

considerando as regras democráticas que tanto prezava. Apesar de todo o desgaste político e 

                                                           

 

279 Não foi possível localizar, com precisão, a data do pedido de exoneração. Sabe-se que em 2 de maio 
Guilherme Kulhmann, assumiu o posto deixado por Sampaio Dória. Lembre-se, ainda, que o regulamento da lei 
nº 1750 foi decretado em 30 de maio de 1921  Decreto nº 3356 de 31/05/1921 
280 Ao que parece, esse primeiro conflito entre Sampaio Dória e o governo relatado na citação, ocorreu no início 
do processo de tramitação do projeto de reforma na Câmara dos Deputados, posto que no parecer apresentado 
pela comissão de instrução, em 11 de novembro de 1920, já constava a isenção da taxa aos pobres. (Cf. Anais da 
Câmara dos Deputados, 1920, p. 424) 
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pessoal que sofreu, principalmente, nas semanas de tramitação do projeto de reforma na 

Câmara dos Deputados, o diretor geral manteve-se imbatível. Após o que continuou seu 

empenho para defender a reforma e fazer valer sua implantação, como já dito. 

Tal processo, no entanto, foi interrompido, segundo Sampaio Dória (1923), devido à 

posição do governo, leia-se Washington Luís, constituindo-se a gota d água, conforme explica 

Ao terminar a regulamentação da Reforma, o governo houve por bem determinar 
medida, que reputávamos fatal ao êxito da campanha, em que nos empenháramos, 
contra o analfabetismo. Dificuldades temerosas havíamos vencido, e semelhantes que 
nos atravessassem o caminho, não nos apanhariam em renúncia, desânimo ou 
fraqueza. Eram embaraços da natureza objetiva da campanha, ou semeadas pela má 
vontade de certos indivíduos diletantes ou contrariados. A que, porém, agora, nos 
tomava o passo, deflagrava, como um raio, das mãos do governo281. (Dória, 1923, p. 
337)  

Por fim, Sampaio Dória (1923), expõe a causa decisiva para sua exoneração282. 

O caso se deu, ao fixar os termos com que se ia regulamentar o art. 4 da lei 1750 de 8 
de dezembro de 1920. Assim reza esse artigo: 
São obrigados à frequência escolar gratuita as crianças de 9 e 10 anos, sendo 

facultada, nas vagas, matrícula às de outras idades . 
Propusemos esta regulamentação: 
Para as vagas que houver, matriculadas as crianças de 9 e 10 anos, dar-se-á à 

preferência: 
1º - aos analfabetos na seguinte ordem: a) os de mais de 10 anos até 14 anos, a 
começar pelo de menos idade; b) os de menos de 9 até a começar pelos mais velhos;  
2º - aos que soubessem ler, na mesma ordem

 

Eis aí a nossa proposta. Não podia ser mais razoável. Atendia às necessidades do 
ensino, e não deslizava dos termos da lei. 
O governo, porém, rejeitou-a, fixando essa inteligência ao art. 4 da Reforma: 
Se, feita a matrícula das crianças de 9 a 10 anos, ainda houver lugar nas escolas, 

podem ser matriculadas crianças de idade acima de 10 anos até 14 anos . 
A diferença, como se vê, é radical. O intuito oficial era ir ter à matrícula exclusiva de 
9 e 10 anos. Desde logo, se trancava a porta às crianças de 7 e 8 anos. 
Não nos era possível aquiecer nesta proibição. Tínhamos, para isto, razões de sobra. 
(Dória, 1923, pp. 337,338)   

Enumerou, então, seis razões, explicando detalhadamente as implicações políticas, 

pedagógicas e econômicas de cada uma.  

                                                           

 

281 A expressão Ao terminar a regulamentação da Reforma , utilizada por Sampaio Dória deve ser considerada 
como o período de elaboração da regulamentação da lei, pois quando o decreto da lei foi publicado, em 30 de 
maio de 1921, Sampaio Dória já estava havia se exonerado do cargo há um mês. Sendo assim, o relato citado 
sugere que ele vislumbrava poder, ainda, interferir nesta segunda fase da luta em defesa da reforma, ou seja, a 
fase de elaboração da regulamentação da reforma, por meio de uma redação que, se inserida no texto da 
regulamentação, amenizaria a determinação acerca da proscrição escolar às crianças de 7 e 8 anos, a qual julgou 
infeliz e contrária aos propósitos do combate ao analfabetismo. Na condição de jurista Sampaio Dória dominava 
os trâmites legais que lhe permitiam interferir no caso. Essa foi, quem sabe, a esperança que o fez permanecer no 
cargo e não  renunciar já naquele momento de aprovação da lei, ou seja, em dezembro de 1920. 
282A exposição das razões de Sampaio Dória para sua exoneração foram publicadas no OESP sob o título A 
Reforma do Ensino: a causa da nossa exoneração (IV) (OESP,10/04/23, p.2). Portanto, dois anos após o 
episódio, Sampaio Dória , pela primeira vez, apresentou sua defesa publicamente.  
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Primeiro, porque a proibição é ilegal. Segundo, porque é antipatriótica. Terceiro, por 
que é antieconômica. Quarto, porque, nas condições atuais, é impraticável. Quinto, 
porque é uma desumanidade às professoras. Sexto, porque, com tais medidas, a 
campanha do atual governo contra o analfabetismo degenerava num logro formidável. 
(Dória, 1923, p. 338)  

Washington Luís não acatou a proposta de Sampaio Dória, posto que nesse momento 

do processo de regulamentação da lei, dependia do executivo a decisão que poderia remediar 

a lei. Nesse caso, porém, estava em jogo um acordo não só político 

 

entre representantes de 

duas redes de relações, como também pessoal, em razão de ser o cargo assumido por Sampaio 

Dória, cargo de confiança. A atitude de Washington Luís parecia expressar um confronto 

direto com Sampaio Dória. Curioso, entretanto, foi a decisão de Sampaio Dória de, somente 

dois anos após o ocorrido, publicar suas explicações sobre o episódio da exoneração e as 

polêmicas enfrentadas, quer por meio de artigo no OESP (10/4/23, p.2), quer por meio da 

publicação de sua obra Questões de Ensino 

 

Reforma de 1920, em S. Paulo (1923)283. Antes 

disso, Sampaio Dória informa que fez ligeiras referências à reforma na Conferência 

Interestadual do Ensino Primário, organizada e realizada no estado do Rio de Janeiro, de 12 

de outubro a 16 de novembro de 1921 (Anais da Conferência Interestadual do Ensino 

Primário, 1922). Nesse evento, ele foi enviado na condição de representante oficial da Liga 

Nacionalista284. Indicativo de que a decisão de ter se exonerado não abalou a confiança nele 

                                                           

 

283 Cabe informar que na referida obra de Sampaio Dória, Questões de Ensino  A Reforma de 1920, em S. Paulo 
(1923), ele oferece indicações para entender que o conjunto de textos publicados na Segunda Parte da obra, 
Seção II, intitulado Polêmica na Imprensa (pp. 273- 334), é a transcrição de suas respostas aos artigos 
sucessivos que vinham sendo estampados na Folha da Noite , sob o título Porque falhou a reforma do 
ensino . Em cada um dos capítulos que compõem esta seção II, Sampaio Dória registra uma data que, 
possivelmente, teria sido o momento em que publicou sua resposta. Todavia, não informa em que local se deu 
esta publicação. As datas informadas são: 26/3/1923, 2/4/1923, 3/4/1923, 3/4/1923, 4/4/1923, 5/4/1923 e 
6/4/1923. Além de publicar nesta obra suas respostas às diversas críticas desferidas a ele e à reforma, Sampaio 
Dória divulgou, ao público em geral, por meio do OESP o mesmo conteúdo publicado posteriormente nesta 
obra., conforme o que segue: 
A Reforma do Ensino: entendamo-nos (I) OESP, 03/04/23, p.3. 
A Reforma do Ensino: utopia ou bom senso? (II), OESP, 04/04/23, p.3. 
A Reforma do Ensino: revista às reformas (III), OESP, 05/04/23, p.3. 
A Reforma do Ensino: revista às reforma: a Educação Cívica. OESP, 07/04/23, p.3. 
284 Além de Sampaio Dória, estiveram presentes outros dois integrantes do grupo dirigente da Liga Nacionalista, 
Mário Pinto Serva e Américo de Moura, este enviado como representante das Escolas Sete de Setembro, de São 
Paulo. Sampaio Dória, entre os dezesseis conferencistas, proferiu o maior número de discursos 

 

quatro. 
Américo de Moura três,. (Cf. Anais da Conferência Interestadual do Ensino Primário, 1922). Esse evento está 
por ser explorado, o que seria bastante fértil para a compreensão dos debates travados em torno do ensino 
primário no país, nesse período, uma vez que estiveram presentes representantes de vários estados do Brasil e 
que se pretendia, a partir das discussões, encaminhar ao governo federal um documento contendo as principais 
teses e propostas acerca da organização do ensino primário em âmbito nacional. Vale, ainda, destacar que 
proposta semelhante, ou seja, a realização de uma conferência nacional do ensino primário, havia sido 
apresentada por Mário Pinto Serva, em sessão do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, em 29 de 
dezembro de 1919. (Cf. OESP, 30/12/1919, p. 4 e Boto, 1990, Anexo 6) Isso talvez explique o fato de Mario 
Pinto Serva ter participado desta Conferência Interestadual, realizada no Rio de Janeiro, embora ali não tenha 
sido identificado como representante da Liga Nacionalista, nem tão pouco de outra instituição. 
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depositada pelo grupo dirigente da Liga, conforme se constatou em toda sua trajetória na 

entidade, nos anos subseqüentes à referida exoneração285. 

Tudo leva a crer que o rompimento ocorreu da parte de Sampaio Dória com a reforma 

da instrução pública e não exatamente com o governo, uma vez que mesmo quando ele 

decidiu se defender, procurou desculpar o governo, suavizando o conflito, cujas causas foram 

atribuídas aos desentendimentos técnicos e não políticos286. Ao que parece, Sampaio Dória 

não queria ser identificado com a reforma, nos moldes em que foi regulamentada pelo decreto 

nº 3356, de 30 de maio de 1921. Sobre isso, explica  

O nosso silêncio, porém, jamais exprimiu concordância à orientação atual da instrução 
pública. Precisamente, por estarmos em absoluto desacordo com o que se projetava, e 
se vem efetuando, parte com realidade, parte em aparência, devolvemos o cargo de 
diretor do ensino ao mesmo governo que no-lo havia confiado. Não quisemos, com a 
solidariedade da nossa continuação no cargo, preciptá-lo no desastre, em que jamais se 
afundara a instrução publica de país nenhum, tanto mais quanto este desastre, com os 
dados oficiais que tínhamos em mãos, era previsível, quase palpável, a quem quer que 
dirigisse o ensino, por mais densas que lhe fossem as trevas do cérebro. Não se 
corresponde à confiança que nos depositem, senão servindo com franqueza e lealdade, 
ou abandonando os lugares cuja permanência se compre com o sacrifício de 
convicções. (Dória, 1923, p. 276)  

Então, ainda de acordo com Sampaio Dória, para não suscitar o menor embaraço à 

ação do governo , entregou o cargo, já que 

 

ele e o governo 

 

se viam, em matéria de 

princípios e técnica, em campos opostos. Sendo assim, insistia em afirmar que o rompimento 

não ocorreu por questões políticas. Mas é difícil aceitar tal argumento, porque embora as 

justificativas apresentadas em 1923 fossem bastante contundentes e, até convincentes, para 

que se entendesse a decisão de exonerar-se em razão de critérios técnicos e de princípios, 

supõe-se que se Washington Luís não tivesse dado o golpe fatal, Sampaio Dória teria 

permanecido no cargo, sacrificando muitas de suas convicções e tolerando algumas alterações 

aprovadas na lei, apesar de bastante diferentes do projeto original.  

Dessa forma, julga-se que a atitude 

 

política 

 

de Washington Luís, acima 

mencionada, teve peso determinante para a decisão de Sampaio Dória, cuja implicação, por 

sua vez, era igualmente política, mais até do que técnica e de princípios, posto que Sampaio 

                                                           

 

285 Lembra-se, ainda, que em 1922 Sampaio Dória integrou a comissão de instrução da Liga Nacionalista. (Cf. 
Capítulo II, desta tese) 
286 É importante registrar a resposta do Secretário do Interior de São Paulo, Alarico Silveira, à carta, por ele 
recebida, em 2 de maio de 1921, comunicando sua exoneração. Escreveu o Secretário: Entreguei ao sr. 
Presidente a sua renúncia ao cargo de Diretor da Instrução. Tive de fazê-lo, à vista do empenho com que me 
pediu. (...) Tanto ele como eu lamentamos profundamente ver o ensino Público privado do seu concurso. E este 
pesar é tanto mais vivo quanto tínhamos a sensação de que o motivo da renúncia  encarado o problema nos seus 
grandiosos resultados futuros 

 

não seria obstáculo a que prosseguisse a sua brilhante cooperação até o fim. (...) 
Agradece-lhe o governo, por meu intermédio, os inolvidáveis serviços que prestou à causa do ensino com tanto 
desinteresse e elevação .(Dória ,1923, p. 274) 
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Dória não estava sozinho no cargo, antes representava uma rede de relações que merecia sua 

estima.  

Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista que a posição pessoal de Sampaio Dória 

contava bastante. Isso quer dizer que apesar de sua decisão por em risco um cargo que, 

certamente, representava um ponto de apoio importante às ambições políticas da rede que o 

alçou e o sustentou até então  a Liga Nacionalista, suas credenciais intelectuais lhe garantiam 

respeito suficiente para não constrangê-lo a permanecer em posição por demais abnegada. 

É dessa ótica que, possivelmente, a rede de relações que sustentava Sampaio Dória na 

direção geral da Instrução Pública de São Paulo 

 

aceitou sua renúncia, desde que ficasse 

calado. Ao que tudo indica, preservar a posição de Washington Luís era mais importante à 

rede do que garantir a boa fama de um de seus integrantes, dando-lhe oportunidade de 

justificar-se perante a opinião pública. Essa parece ter sido, inclusive, uma decisão acertada 

entre os demais integrantes da referida rede, isto é, o grupo dirigente da Liga Nacionalista, a 

direção do OESP e, de certa forma, todos os que antes saíram em defesa da reforma. Após a 

exoneração de Sampaio Dória, acredita-se, a ordem foi: silêncio total287. 

Por outro lado, supõe-se que não havia, da parte dessa rede, nem mesmo da parte de 

Sampaio Dória, a perspectiva de que a decisão acerca da exoneração geraria outro tanto de 

polêmicas, como gerou, depois de quase dois anos, a tal ponto que o silêncio foi rompido. 

Todavia somente Sampaio Dória (1923) manifestou-se a respeito, alegando o seguinte: 

Só uma coisa nos faria quebrar o discreto silêncio, em que nos colocamos: a legítima 
defesa de nosso nome. Sabíamos de sobra que um mundo de sandices se, à boca 
pequena, contra nossa administração no ensino, atribuindo-nos as conseqüências do 
que andam a perpetrar, e contra o que tudo fizemos por evitar. A gentileza de 
numerosos amigos nos tem dado a conhecer o echo (sic) dessas argüições ridículas. 
São tão destituídas de senso, que não nos julgamos no dever de discuti-las e rebatê-las. 
Acontece, porém, agora, que a palavra oficial do sr. Diretor da instrução se fez ouvir 
em público, com o seu Anuário do Ensino , para os anos de 1920 e 1921. Já não se 
trata de massa anônima. 288 (Dória, 1923, p. 277) 

                                                           

 

287 Sampaio Dória (1923, p. 350) informa que após a exoneração, o OESP publicou uma nota , com a seguinte 
redação: por ter o sr. presidente do Estado mandado incluir , no regulamento da lei que reformou a instrução 
pública, uma disposição proibindo a matrícula de alunos de 7 e 8 anos (...) .  
288 Sampaio Dória, dedicou várias linhas para registrar sua estranheza quanto ao fato de um Anuário referir-se 
a dois anos, 1920 e 1921. Anuário indica um ano, argumentou ele. Além disto, para uma só pessoa escrever 
relatório de 2 anos é um peso excessivo. Mas não parou por aí. Manifestou sua indignação pelo fato de que, 
sobre o ano de 1920, quase nada constava no Anuário , sendo que, na verdade, o governo não quis publicar o 
relatório por ele preparado, dando conta das ações da Diretoria da Instrução Pública, no ano de 1920. E, ainda, 
denunciou a falsidade da justificativa apresentada por Guilherme Kulhmann, seu sucessor na Diretoria e relator 
do Anuário , segundo a qual Sampaio Dória não teve tempo de elaborar o relatório de 1920, devido à agita 
época e intenso trabalho. Ao que Sampaio Dória desmente e diz ter deixado, quando se exonerou, tudo 
registrado. (Dória, 1923, pp. 277-279)  
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Dessa citação, assinalam-se dois aspectos interessantes. Um a respeito do comentário 

de que havia um mundo de sandices 

 
isto é, burrices, besteiras, asneiras 

 
espalhadas, a 

respeito de sua gestão na Diretoria da Instrução Pública, à boca pequena , ou seja, não 

assumidas, conforme o que ele acrescentou em outro parágrafo, no qual informa sobre o 

caráter anônimo das críticas, o que, segundo ele, também explicava seu silêncio289. 

Indicativo de que a polêmica acerca da reforma da instrução pública a ele atrelada, 

permaneceu na ordem do dia, mesmo após sua exoneração, contrariando justamente o que ele 

pretendia, ou seja, desvincular-se da reforma aprovada e, talvez, ao mesmo tempo, retirar-se 

das polêmicas290.    

Outro aspecto, destacado da citação acima, refere-se ao comentário de Sampaio Dória 

afirmando que tinha tomado conhecimento do que se dizia, devido à gentileza dos 

numerosos amigos , o que sugere que ele não lia todos os jornais, especialmente, a Folha da 

Noite, periódico que publicou grande parte daquelas acusações 291. Segundo ele, essas 

acusações, inicialmente anônimas, passaram depois, a serem assinadas por Dr. Gama 

Rodrigues  o deputado que iniciou a polêmica da inconstitucionalidade do projeto de reforma 

da instrução pública 

 

em artigos publicados na Folha da Noite sob o título Porque a 

Reforma falhou .  

A esse respeito Sampaio Dória destaca o fato de que esses artigos traziam à baila seu 

nome e seus princípios, mencionando-os com adjetivos depreciativos, tais como: princípios 

aprioristicos , vistas teóricas , entusiasmo utópico . Ao referido deputado, Sampaio Dória 

responde ponto por ponto, dos quais assinala-se, por exemplo, a declaração de Sampaio Dória 

de que já havia recebido semelhantes acusações, tais como: ideólogo , visionário 292. 

Manifestou, também, seu estranhamento acerca dessa qualificação, sendo que, corrige, propôs 

somente coisas triviais em educação. Mesmo assim, avisa que não se incomodava com tal 

qualificativo, uma vez que o mundo jamais atrasou, porque houvesse idealismos e porque 

sabia que a tradição não morre de amores pelo ideal . E conclui: O conservatorismo (sic) e 

                                                           

 

289 Imagina-se o tamanho do esforço de Sampaio Dória, bem como da rede que o sustentou no referido cargo na 
Diretoria da Instrução Pública para somente ler e ouvir as críticas desferidas, mantendo o silêncio. Seria este um 
sinal da grande fidelidade política que esta rede nutria para com Washington Luís? Quem sabe.  
290 Mal sabia Sampaio Dória que, além de seus inimigos contemporâneos, uma parcela da historiografia da 
educação brasileira iria consagrar este atrelamento que ele tanto rejeitou. E, talvez o mais grave para ele, tornar 
conhecida a referida reforma da instrução pública, de 1920, como Reforma Sampaio Dória.  
291 De acordo com Capelato (1989) a Folha da Noite iniciou suas atividades nas oficinas do OESP, em1921, sob 
a direção de Pedro Cunha e Olival Costa. Nesse sentido, embora à esta época, 1923, fosse um jornal novo, 
estava, de algum modo, ligado ao grupo do OESP.   

292 Talvez nesse caso Sampaio Dória estivesse lembrando das críticas recebidas por ocasião de sua Carta Aberta, 
de 1918, como já apontado. 
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o liberalismo são as duas forças eternas, em constantes choques, e de cujo equilíbrio deriva 

todo o progresso humano. São, por isto, necessárias ambas . A conciliação de ambas na 

medida do possível era o caminho seguro da civilização . Por isso, reiterou que não se 

magoava com o qualificativo recebido, pois seu feitio mental o aproximava antes do ideal, 

que da rotina. (Dória, 1923, p.293-294)  

A maior indignação de Sampaio Dória não estava, contudo, nas críticas de Gama 

Rodrigues, considerando, ainda, a seguinte declaração,  

Das acusações que nos assacaram (sic), nenhuma teve a gravidade da com que nos 

mimoseou o Anuário do Ensino de 1921, como publicação oficial que é. Não 

acreditaríamos que aquela mesma figura do atual diretor da instrução, tão serviçal, tão 

humilde, tão pedinte, quando nosso auxiliar direto e de confiança, se transformasse depois, 

com a nossa exoneração, no desastrado que se viu tão inábil em manejar pedras. Teve, não 

obstante, o descoco (sic) de nos querer apedrejar com esta mentira, cuja publicação foi 

inexplicavelmente permitida pelo governo do Estado (Dória, 1923, p. 273) A princípio 

Sampaio Dória supôs que o governo não teria reparado na calunia que seu auxiliar vibrava 

contra o próprio governo , uma vez que Guilherme Kulhlmann, auxiliar de então, caluniava 

um auxiliar de outrora, do mesmo governo. Contudo, posteriormente conclui que se a 

publicação do Anuário , no qual estavam registradas as calúnias, foi autorizada pelo 

governo, endossou-as. E, a respeito ainda do governo, finaliza: Preferimos conservar do atual 

governo a impressão das palavras registradas na carta em que Alarico Silveira, Secretário do 

Interior, em nome também de Washington Luís lamentou a saída de Sampaio Dória, 

elogiando seu trabalho na Diretoria da Instrução Pública. Palavras, cuja assinatura é de um 

homem honrado . (Dória, 1923, pp. 273, 274)  

Apesar de Sampaio Dória ter alegado que rompeu o silêncio para defender seu nome, 

em outro momento do citado texto, afirma que o interesse em discutir a reforma não era 

pessoal, pois o que estava em jogo era a instrução pública, pela qual quem ama a pátria 

estremece.Ainda mais em se tratando de S. Paulo, estado no qual a instrução pública se 

avantaja . (Dória, 1923, p.284) Percebe-se, então, que foram dois os motivos que o 

irromperam a se manifestar: os artigos do Dr. Gama Rodrigues e a publicação do Anuário de 

1922, de autoria de Guilherme Kulhmann293. Dois inimigos de morte que, no entanto, foram 

                                                           

 

293 Ao que parece, os dois motivos apontados por Sampaio Dória foram decisivos não só para justificar a quebra 
de seu silêncio, escrevendo, então, diversos artigos sobre o assunto, novamente à baila, como também, para 
justificar sua decisão de publicar a citada obra, Questões de Ensino 

 

A Reforma de 1920, em S. Paulo (1923), a 
qual pode ser qualificada como um dossiê da reforma de 1920, sob a ótica do diretor geral da Instrução 
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traídos por seu próprio veneno, posto que, se de um lado, a carreira política de ambos ficou no 

esquecimento, por outro lado, a rede que eles atacaram alçou vôos ainda mais altos.  

Após a gestão de Sampaio Dória na Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, 

ele, assim como os homens de sua confiança 

 
tais como: Almeida Junior, Lourenço Filho, 

Sud Mennucci, outrora meros professores normalistas, ganharam destaque, principalmente, 

no campo educacional, assumindo posições de liderança em instituições, no campo editorial, 

em associações como, por exemplo a Sociedade de Educação 

 

objeto de análise do próximo 

capítulo.                         

                                                                                                                                                                                         

 

Pública. Cabe informar que, segundo Carvalho (2002), Instrução pelo Estado (1922) - outra obra de autoria de 
Sampaio Dória, também, teve como tema a referida reforma.   
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CAPÍTULO IV - SAMPAIO DÓRIA NA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO  

A participação de Sampaio Dória na fundação de Sociedade de Educação, em meados 

de 1922, indica que já estava recuperado o suficiente para investir seu tempo e dedicação no 

projeto de fundação e direção de uma nova agremiação. Um ano já havia se passado desde sua 

exoneração do cargo de diretor geral da Instrução Pública, o que provavelmente lhe provocou 

considerável desgaste e frustração, pois que havia depositado grandes expectativas nesse 

trabalho  conforme suas diversas declarações por ocasião da posse, em 29 de abril de 1920. 

A trajetória da Sociedade de Educação se confundirá com a sua; não sendo o único, 

esse novo entrecruzamento reitera a tendência visceral que movia Sampaio Dória de se 

envolver em diferentes redes voltadas à educação, como foi o caso, já examinado, de sua 

participação na Liga Nacionalista. 

Verificar, novamente, essa estreita relação entre a trajetória intelectual de Sampaio 

Dória e as trajetórias específicas das instituições nas quais se inseriu implica em reconstruir, 

também, a trajetória da Sociedade de Educação294. Muito embora, em parte esta tarefa já tenha 

sido realizada, tendo em vista os objetivos específicos aqui pretendidos, ou seja, explicitar em 

quais condições Sampaio Dória esteve presente na Sociedade de Educação, com quem 

desenvolveu ou manteve laços de sociabilidade mais estreitos e de que modo sua participação 

na Sociedade estimulou sua produção intelectual, uma vez que foi nesse período de existência 

da entidade que se registrou o maior número de publicações de sua autoria, no campo da 

educação295.  

Reitere-se, então, que o interesse por reconstituir a trajetória intelectual de Sampaio 

Dória na Sociedade de Educação, justifica-se porque: 

- Sampaio Dória foi um dos fundadores desta agremiação; 

- Permaneceu nela por todos os anos de sua existência  1922-1924 e 1927-1930; 

                                                           

 

294 A Sociedade de Educação foi objeto da tese de doutorado de Ana Clara Bortoleto Nery (1999), cujo objetivo 
foi o de analisar e discutir aspectos da estruturação do campo educacional paulista a partir dos embates 
ocorridos entre 1922 e 1931, envolvendo membros da Sociedade de Educação e integrantes do magistério 
paulista . Nesse sentido, a autora apresentou os objetivos, a organização da Sociedade de Educação, bem como a 
atuação de seus membros, evidenciando a participação de Sampaio Dória na liderança da agremiação. Sendo 
assim, o trabalho de Nery será tomado como ponto de partida para encaminhar a análise do tema específico desse 
capítulo. Para tanto, serão repostas algumas informações já fornecidas por Nery, destacando-se, então, os 
aspectos pertinentes à atuação de Sampaio Dória. 
295 Apesar da Sociedade de Educação ter atraído um número razoável de sócios, verificou-se que Sampaio Dória 
esteve inserido em um grupo bastante restrito de pessoas 

 

em sua maioria homens, embora nessa entidade 
algumas mulheres apresentaram atuação destacada, como será demonstrado. Desse modo, alerta-se desde já, que 
serão destacadas somente as pessoas com as quais Sampaio Dória desenvolveu laços mais estreitos.  
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- Participou de várias de suas diretorias e da comissão de redação do periódico da 

entidade, principalmente, na primeira fase de existência da Sociedade  1922-1924; 

- Destacou-se como uma das suas principais lideranças; 

- Estreitou laços profissionais e de amizade e criou outros, a partir da própria Sociedade.    

4.1 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO   

Em 2 de junho de 1922 ocorreu oficialmente a sessão de organização da Sociedade de 

Educação, na qual se deu a eleição da primeira diretoria e das comissões, assim como foram 

apresentados os estatutos da entidade296. A diretoria eleita foi a seguinte:  

Presidente: Oscar Freire de Carvalho 
Vice-Presidente: Renato Jardim 
Secretário Geral: Antonio de Sampaio Dória 
1º Secretário: Alexandre de Albuquerque 
2º Secretário: José Rizzo 
Tesoureiro: Djalma Forjaz   

4.1.1 Inicio Prestigiado     

A sessão inaugural realizou-se, porém, somente cinco meses após a fundação, em 23 

de novembro de 1922. Estiveram presentes representantes do sr. Presidente do Estado e do 

Secretário do Interior, além do diretor geral da Instrução Pública Guilherme Kuhlmann297.  

Inicialmente discursou o presidente da entidade, Oscar Freire. Após um concerto 

musical, regido pelo Maestro Levy, discursou, também, Frederico Vergueiro Steidel, 

presidente da Liga Nacionalista298. Saudando a nova diretoria, falou Brenno Ferraz do Amaral 

e Renato Jardim proferiu uma oração , lembrando, também, os intuitos da Sociedade299. 

                                                           

 

296 Na 1ª fase de existência da Sociedade de Educação, as sessões realizaram-se no salão nobre do Jardim da 
Infância da Escola Normal da Praça, cedido por seu diretor, Renato Jardim, por sua vez, vice-presidente da 
entidade. As comissões formadas nesta sessão de organização, bem como os nomes dos respectivos integrantes 
constam no Anexo 5.  A respeito da composição de todas as diretorias da entidade, conferir Anexo 6. 
297 Lembre-se que nessa ocasião Washington Luís era o presidente do Estado, Alarico Silveira, o Secretário do 
Interior, e Guilherme Kuhlmann o substituto de Sampaio Dória na Diretoria da Instrução Pública e com quem, 
no ano de 1923, Sampaio Dória travaria sérios embates, como foi descrito no capítulo III. 
298 A participação de Frederico Vergueiro Steidel, presidente da Liga Nacionalista, na sessão inaugural da 
Sociedade de Educação não é única evidência dos laços de simpatia entre as duas agremiações. Assinala-se a 
filiação, na Sociedade de Educação, particularmente em sua 1ª fase, de alguns dos integrantes do grupo dirigente 
da Liga Nacionalista, tais como: Antonio de Sampaio Dória 

 

como já informado, Geraldo de Paula Souza, José 
Carlos de Macedo Soares, Oscar Thompson, Ovídio Pires de Campos, Rodlpho Santiago e Spencer Vampré. (Cf. 
Anexo 7  
299 A fundação da Sociedade de Educação, de acordo com Nery (1999, p. 24-36), explica-se, em parte, devido ao 
clima de renovação promovido pela Reforma de 1920, abordada neste trabalho no Capítulo III. 
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Apresentando a finalidade da Sociedade de Educação, Oscar Freire declara  

O magistério não se exerce ao acaso dos desejos pessoais. Não é professor quem quer, 
no improviso das deliberações súbitas. Demanda o cargo certos princípios básicos, 
qualquer que seja o seu grau e feição. Associar na mesma obra, no estudo dos mesmos 
problemas os que se dedicam ao magistério primário, secundário e profissional ou 
técnico, prover-lhes útil convivência, desfazendo a ignorância em que vivem uns dos 
outros e estabelecendo a possibilidade de permanente intercâmbio intelectual, constitui 
uma das razões da existência da nossa sociedade. 
Nunca as nossas leis cuidaram de que o ensino, em qualquer dos seus graus, deve ser 
objeto de obra unitária, de uma sistematização perfeita. Criado e desenvolvido 
fragmentariamente, o ensino público, no Brasil, nunca obedeceu às linhas gerais de um 
plano. Falhada a idéia universitária, que preocupou os maiores estadistas do primeiro 
Império (...) Não há exagero em afirmar-se que o ensino brasileiro veio se organizando 
a retalhos. .(Revista da Sociedade de Educação, vol. 1, nº 1,  10/8/1923, p. 10)   

A Sociedade de Educação, conforme as palavras de seu presidente, pretendia 

congregar todos os professores promovendo intercâmbio intelectual, de modo que se 

alcançasse a elaboração de um plano de ensino nacional. No entanto, para ele, Não é 

professor quem quer . Por isso, Oscar Freire defende a necessidade de se constituir uma 

classe preocupada com os princípios mais amplos do ensino300.  

Nesse sentido, o presidente da entidade procurou caracterizá-la como uma agremiação 

de defesa da cultura intelectual , isto é, da alta cultura científica . Sobre isso afirma, 

O descaso progressivo e incontestável pelas preocupações da cultura intelectual, 

justificado mesmo por um pragmatismo grosseiro, o industrialismo triunfante, a vida intensa 

dos países novos, onde a cada atividade se abrem possibilidades de riqueza fácil e de 

satisfação rápida de todos os prazeres físicos, vão nutrindo, entretendo e arraigando entre nós 

uma atitude curiosa, que traduz até certo ponto ódio e desprezo pela inteligência. Ao homem 

que estuda, que medita e, por conseqüência, que duvida e vacila, prefere-se o homem que age, 

sobretudo que sabe quere e que vive a pretender tentar a submissão incondicional do mundo 

inteiro à norma dos seus desejos. O intelectual, havia pouco cercado de uma atmosfera de 

                                                           

 

300 Ao que parece Oscar Freire procurava distinguir os propósitos da Sociedade de Educação de uma tendência 
presente, e até predominante, naquele momento que defendia a necessidade de formar o professor por meio de 
conteúdos especificamente didáticos , ou seja, voltados aos problemas da sala de aula. Alguns dos defensores 
desta última concepção integravam, inclusive, a própria Sociedade de Educação como, por exemplo, Carlos 
Silveira, para quem o debate, proposto por Almeida Junior, sobre o tema da psicologia experimental estava fora 
das cogitações sociais , querendo dizer, talvez, que fugia aos interesses da Sociedade de Educação. Outro 
exemplo que expressa o predomínio dos interesses acerca dos temas mais diretamente relacionados com os 
problemas ditos pedagógicos, foi registrado na sessão ordinária da Sociedade de Educação, no dia 4 de 
novembro de 1924, por ocasião da comunicação de Sampaio Dória a respeito do tema Autonomia didática . O 
relator da ata assinalou que compareceram a essa sessão numerosos associados e pessoas que se interessavam 
pelos assuntos pedagógicos , o que sugere que, nas sessões em que o número de presentes era menor, os 
assuntos tratados não eram propriamente pedagógicos . (Cf. Revista da Sociedade de Educação, vol. III, nº 9,  
10/12/1924, pp. 260-268) Tudo leva a crer que Sampaio não era adepto dessa tendência predominante. Ao 
contrário, afinava-se com a análise de Oscar Freire, defensor de uma alta cultura científica . 
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respeito, senão de admiração, é agora objeto da indiferença geral, de um mal encoberto 

desprezo.(Revista da Sociedade de Educação, vol. 1, nº 1, 10/8/1923, p. 7)   

Oscar Freire esclarece o que deveria ser entendido como alta cultura científica .  

Tenho fé que o núcleo que ora se vai fundar e aqueles que fatalmente, hão de lhe 
suceder, conseguirão despertar de novo na nossa mocidade o amor pela alta cultura 
científica, sobretudo espero que o conhecimento mais perfeito e mais completo dos 
nossos problemas nos convença de que os melhores métodos e a melhor ciência serão 
aqueles que construirmos nós mesmos, com a nossa atividade e com a nossa 
inteligência. Sobretudo confio que esta Sociedade nunca se cansará no combate 
pertinaz e sem tréguas à intromissão indébita do estrangeiro nos nossos métodos de 
ensino. O ensino no Brasil deve ser nimia (sic) e exclusivamente brasileiro, deve levar 
de começo esse cunho patriótico, essa tendência nacionalista (...). (Revista da 
Sociedade de Educação, vol. 1, nº 1, 10/8/1923, p. 13)   

4. 1.2 

 

Estatutos da Sociedade de Educação301:  

A Sociedade de Educação, de acordo com os estatutos, caracterizava-se como uma 

associação de intuitos científicos , voltada ao estudo de questões referentes à educação e ao 

ensino em todos os seus graus 302. Entretanto, havia privilégios para os sócios residentes em 

São Paulo, denominados sócios titulares ou fundadores, em contraposição aos demais, isto é, 

os correspondentes ou honorários. Além de outros privilégios, menciona-se o fato de que era 

permitido somente aos residentes em São Paulo

 

os sócios titulares ou fundadores 

 

votar e 

ser votado . Isso explicita a intenção de centralizar a direção e organização da Sociedade de 

Educação nas mãos dos paulistas303. Um desses paulistas , já naturalizados , era Sampaio 

Dória304. 

                                                           

 

301 Os Extratos dos Estatutos da Sociedade de Educação foram publicados na primeira revista da entidade 
(Revista da Sociedade de Educação,  vol I, nº 1,  10/8/1923,  pp. 71,72) e transcritos por Nery (1999, pp. 25,26) 
Ainda sobre os estatutos, em ambas as fontes, informa-se que houve alteração, em 1928, em função da filiação 
da entidade à Associação Brasileira de Educação (ABE).  
302 Não por acaso, os dois primeiros presidentes da Sociedade de Educação, respectivamente, Oscar Freire e 
Ovídio Pires de Campos, atuavam no magistério superior, ambos professores da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. Embora a composição dos sócios não estivesse restrita à docência, uma vez que era facultada a filiação a 
todos quantos se interessassem notoriamente pela causa do ensino , nota-se que os participantes dos debates 
eram, em geral, professores da educação infantil, do ensino primário ou, ainda, da Escola Normal, como será 
demonstrado adiante. Esse fato pode explicar, em parte, porque, apesar de Oscar Freire apresentar a Sociedade 
de Educação como uma entidade voltada ao estudo dos problemas relativos a todos os graus de ensino, os temas 
debatidos nas sessões da entidade, particularmente na 1ª fase de sua existência, estavam, predominantemente, 
voltados à educação infantil e ao ensino primário. 
303 Essa afirmação deve ser considerada em dois sentidos. A intenção da Sociedade de Educação concentrar na 
capital de São Paulo a organização da entidade e, além disso, a intenção de fazer valer a liderança de São Paulo 
sobre os demais estados da federação, principalmente, sobre o Rio de Janeiro 

 

capital federal. A partir desse 
dado, é possível entender as atitudes da diretoria em duas ocasiões. Na primeira registrou-se a resistência, 
manifestada por Sampaio Dória, à filiação da entidade a uma Federação de Associações de Ensino , de caráter 
nacional, proposta por alguns cariocas (Cf. Revista da Sociedade de Educação, vol II, nº 6, 10/6/1924). E, na 
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4.2 - A LIDERANÇA DE SAMPAIO DÓRIA NA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO   

Afinado com esse espírito nacionalista 

 
paulista como já foi demonstrado no 

Capítulo II, Sampaio Dória propôs, na mesma solenidade de inauguração, talvez aproveitando 

a presença de algumas autoridades, que se telegrafasse ao Ministro Pires , manifestando a 

posição da Sociedade de Educação no sentido de ver cumprido o regulamento da lei que 

facultava somente a professores brasileiros natos a autorização para ensinar as matérias de 

português, geografia e história do Brasil, uma vez que, contrariamente a essa determinação 

legal, o Supremo Tribunal Federal havia concedido autorização a um professor estrangeiro 

para o ensino das referidas matérias. A proposta de Sampaio Dória foi acatada, constituindo-

se a primeira ação oficial da entidade, assim como a primeira de muitas manifestações de 

Sampaio Dória, registradas em praticamente todas as sessões consultadas. (Revista da 

Sociedade de Educação, vol. 1, nº 1, 10/8/1923, pp. 64,65)  

Em 11 de janeiro de 1923, portanto dois meses após a sessão inaugural, o presidente 

da entidade, Oscar Freire, falece305. O próximo encontro da diretoria da Sociedade de 

Educação ocorreu somente em 17 de março de 1923, em sessão extraordinária, convocada 

especialmente para a eleição do novo presidente, Ovídio Pires de Campos306. No mesmo dia 

da posse do novo presidente da Sociedade, Sampaio Dória comunicou seu afastamento da 

diretoria, alegando motivos de ordem íntima . Assumiu seu lugar na secretaria geral, 

Almeida Junior que, por sua vez, acumulava cargo na comissão de redação da Revista da 

                                                                                                                                                                                         

 

segunda ocasião, verificou-se a atitude da Sociedade de Educação acerca da organização da IIIª Conferência 
Nacional de Educação, realizada em 1929, por iniciativa da ABE, sediada no Rio de Janeiro. Nesse episódio, 
nota-se uma disputa de poder entre ambas entidades. Os dois episódios serão comentados adiante. Contudo, 
desde já se assinala o fato de que a condição de capital federal do Rio de Janeiro não o tornava capaz de pensar a 
nação de um ponto de vista de conjunto de interesses, ou seja, o Rio de Janeiro, ao que parece, era provinciano 
em assuntos políticos. 
304 Lembre-se que Sampaio Dória era alagoano, apesar de ter desenvolvido sua trajetória intelectual e 
profissional na capital de São Paulo. 
305 Oscar Freire de Carvalho faleceu com 42 anos de idade, no auge de sua carreira médica, iniciada em seu 
estado natal 

 

Bahia. Iniciou seus estudos na Faculdade de Medicina da Bahia, com apenas 14 anos 

 

lembrando 
que a idade legal permitida era de 16 anos. Em 1907, com 25 anos ingressou no magistério superior, ainda na 
Bahia. Em 1918, mudou-se para São Paulo, a convite de Arnaldo Vieira de Carvalho 

 

à época um dos diretores 
da Liga Nacionalista. (Cf. Arquivo Municipal) A partir daí tornou-se um dos membros do grupo do Estado , 
colaborando como um dos redatores desse jornal. (Cardoso, 1982, p. 43)  
306 Ovídio Pires de Campos, foi o segundo médico a assumir a presidência da Sociedade de Educação. Nascido 
em Tatuí, São Paulo, em 8 de maio de 1884, fazia parte, portanto, da mesma geração de Oscar Freire e Sampaio 
Dória. No momento em que participou da fundação da Sociedade de Educação já contava cinco de cátedra na 
Faculdade de Medicina de São Paulo, tendo ingressado ali em 1918, ou seja, no mesmo período em que Ovídio 
Pires de Campos integrava, com Sampaio Dória, o grupo dirigente da Liga Nacionalista. Permaneceu na 
presidência da Sociedade de Educação durante toda a 1ª fase de existência da entidade, uma vez que em 7 de 
novembro de 1923 foi reeleito, tendo Sampaio Dória como seu vice-presidente.  
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Sociedade de Educação, na qual ingressou Sampaio Dória307. (Revista da Sociedade de 

Educação, vol. 1, nº 1,  10/8/1923, pp. 66)  

Ao que tudo indica, o afastamento de Sampaio Dória não estava relacionado com a 

posse do novo presidente, já que ambos integravam uma mesma rede de relações 

 
a Liga 

Nacionalista, como informado anteriormente. Outro fato que, talvez, explique sua decisão: 

nesse mês de março de 1923 Sampaio Dória deu início à publicação, no OESP, de uma série 

de textos, respondendo às criticas acerca de sua gestão na Diretoria da Instrução Pública, bem 

como acerca da reforma de 1920 

 

o que já foi abordado no Capítulo III. Por certo, esta 

maratona de polêmicas ocupou grande parte de seu tempo, aliada ao tempo consumido com a 

redação da obra Questões de Ensino 

 

A Reforma de 1920 em São Paulo (1923), publicada, 

com a mesma finalidade e no mesmo ano308.   

Sendo assim, o ano de 1923 foi de intenso trabalho para Sampaio Dória, em diferentes 

redes de relações, como também, desenvolvendo atividades diversas. Além das atividades 

acima mencionadas, somava-se seu engajamento na consolidação da Sociedade de Educação, 

para o que se exigiu, também, grande dispêndio de tempo, tendo em vista o total de quatorze 

sessões convocadas nesse ano de 1923309. (Cf. Anexo 8) Soma-se, ainda, a dedicação de 

Sampaio Dória na implantação e continuidade da Revista da Sociedade de Educação, 

publicada bimensalmente, sob a responsabilidade de uma comissão da qual ele fazia parte. 

(Cf. Anexo 9) 

                                                           

 

307 Almeida Junior, nove anos mais novo que Sampaio Dória, era normalista 

 

diplomado, em 1909, pela Escola 
Normal da Praça 

 

e médico, formado em 1921 pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Após a participação 
na diretoria da entidade, Almeida Junior integrou, também, duas comissões de redação do periódico da 
Sociedade, eleitas juntamente com as diretorias. No capítulo III foram apresentados maiores detalhes a respeito 
dos laços de sociabilidade entre ele e Sampaio Dória 

 

então diretor geral da Instrução Pública de São Paulo. Na 
ocasião Sampaio Dória convidou Almeida Junior para coordenar a realização do recenseamento escolar. Ambos 
atuavam como professores na Escola Normal da Praça, para a qual retornaram após a passagem pela Diretoria da 
Instrução. Daqui para frente observa-se o estreitamento dos laços pessoais e intelectuais entre esses dois homens, 
de tal maneira que se pode dizer que Almeida Junior foi o mais chegado amigo de Sampaio Dória e 
companheiro, mais próximo, de trajetória profissional, também, na Faculdade de Direito de São Paulo, 
paralelamente à participação de ambos na fundação do Lyceu Nacional Rio Branco, além de outras ocasiões em 
que estiveram juntos, na década de 1930, por exemplo na fundação da Universidade de São Paulo. (Cf. Gandini, 
2002, pp. 131-137 e Quem é Quem no Brasil, 1958, p. 31) 
308 Ainda no ano de 1923, Sampaio Dória publicou Como se ensina. Além dessas atividades, ou seja, a produção 
intelectual, lembre-se, que Sampaio Dória participava, concomitantemente, do grupo dirigente da Liga 
Nacionalista e lecionava na Escola Normal da Praça. 
309 Desse total de quinze sessões, oito delas foram sessões ordinárias, as quais deveriam ocorrer mensalmente, 
porém somente no ano de 1923 esta regra foi, em parte, obedecida. Segundo a explicação registrada nas atas das 
sessões e conforme consta no sumário, essas sessões tinham como objetivo, de modo geral, a exposição e o 
debate de comunicações , ou seja, exposição oral de temas educacionais, apresentados pelos sócios da 
Sociedade de Educação e, posteriormente, publicados, na íntegra ou resumidamente, na revista da entidade. Nery 
(1999, pp. 35, 36) denomina essas exposições de conferências . No entanto, ao que parece, recebiam esta 
denominação de conferência somente aquelas que eram proferidas por convidados da entidade. 
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Nada disso, contudo, afadigou Sampaio Dória. Ao contrário. O balanço favorável, 

segundo relato do secretário geral, Almeida Junior, acerca do primeiro ano de existência da 

Sociedade de Educação, parece ter despertado o ânimo de Sampaio Dória a participar da nova 

diretoria, eleita em 7 de novembro de 1923. (Cf. Anexo 6)  

No dia 19 de novembro de 1923, posse dessa 3ª diretoria, conjuntamente à posse da 

comissão de redação da revista, Almeida Junior apresentou o relatório do ano social findo , 

qualificado, por ele, como o ano de consolidação da Sociedade. Além da minuciosa descrição 

de todas as atividades desenvolvidas, o secretário geral informou o saldo quanto ao número de 

sócios contribuintes registrados, totalizando mais de setenta310. (Cf. Anexo7) Número 

avaliado como suficiente para o funcionamento regular da entidade embora, ao que parece, 

Almeida Junior julgasse pequeno, tendo em vista as centenas de adesistas que se 

manifestavam ao primeiro apelo , mas que, logo em seguida, se afastavam por completo , 

ao passo que outros estavam aderindo. Segundo ele, fato comum a todas as agremiações 

análogas. (Revista da Sociedade de Educação, vol. 1, nº 3, 10/12/1923, pp. 291, 292)   

4.2.1 -  As Comissões da Primeira Fase da Sociedade de Educação   

A organização de comissões foi um dos expedientes criados pela direção da Sociedade 

de Educação para dar andamento aos diversos trabalhos pretendidos. Sobre essas comissões, 

porém, sabe-se pouco, pois além de não estarem previstas nos estatutos da entidade, conforme 

a publicação disponível já mencionada, não há registro acerca de quaisquer atividades 

desenvolvidas por seus integrantes, se é que funcionaram efetivamente. Exceção feita à 

comissão de redação da Revista da Sociedade de Educação, cujo trabalho foi materialmente 

registrado e, em parte, preservado311.  

Acerca das outras comissões da 1ª fase de existência da Sociedade, informa-se que 

foram eleitas na sessão de organização da entidade, realizada em 2 de junho de 1922. Por 

                                                           

 

310 Nery (1999, p. 30) relaciona um total de 52 membros na 1ª fase de existência da Sociedade de Educação. Essa 
relação de membros apresentada por Nery foi acolhida nesse trabalho, acrescida dos nomes dos novos sócios que 
foram sendo agregados à entidade, conforme registro das atas de suas sessões. (Cf. Revista da Sociedade de 
Educação) 
311 A Revista da Sociedade de Educação, como já dito, é basicamente o único documento disponível para 
conhecer a trajetória da entidade, sendo, então, a principal fonte de pesquisa para a construção desse capítulo, 
principalmente, no que se refere à 1ª fase de atuação da Sociedade de Educação, posto que nas revistas 
publicadas nos anos de 1923 e 1924, as atas das sessões eram ali publicadas. A composição da comissão de 
redação está registrada na contra-capa da revista, juntamente com a composição da diretoria da Sociedade de 
Educação. Por isso, foi possível conhecer, também, as alterações na composição dessa comissão. (Cf. Anexo 9) 
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conseguinte no mesmo dia em que se procedeu à eleição da primeira diretoria e à aprovação 

dos estatutos. (Cf. Anexo 9)  

Reitera-se que Sampaio Dória participou da primeira comissão de redação da revista, 

ou seja, em sua fase de implantação, ou seja, da fase de elaboração e estruturação da revista, 

cujo formato permaneceu praticamente inalterado nessa 1ª fase. Sobre o que será comentado 

adiante. Dividia essa responsabilidade com Almeida Junior, Fernando de Azevedo, Leo Vaz e 

Brenno Ferraz do Amaral.  

Nota-se, novamente, a proximidade entre Sampaio Dória e Almeida Junior 

 

o qual 

acumulava, também, a função de secretário geral da diretoria. Quanto a Fernando de Azevedo 

 

mineiro, nascido em 2 de abril de 1894, portanto da mesma geração que Almeida Junior, 

sabe-se que se mudou para São Paulo em 1917, quando ingressou na Escola Normal da Praça, 

como professor de latim e literatura. Nessa instituição Sampaio Dória já lecionava, desde 

1915 e Almeida Junior ingressaria, em 1919, como auxiliar de diretor. Fernando de Azevedo, 

no primeiro ano de atividades da Sociedade de Educação, iniciava, também, sua participação 

na redação do OESP312.  

A respeito de Brenno Ferraz do Amaral não foi localizada informação biográfica. E 

quanto a Leo Vaz sabe-se que havia publicado, em 1920, Professor Jeremias, romance 

editado por Monteiro Lobato, cujo pano de fundo era o ambiente rural 

 

uma das obras de 

maior tiragem, na década de 1920, garantindo notoriedade ao autor e dividendos para 

Lobato313.  

Outra comissão que merece destaque é a comissão do livro didático, criada na 6ª 

sessão ordinária da Sociedade de Educação, realizada em 19 de setembro de 1923. Nesse dia 

Sampaio Dória propôs a organização de uma biblioteca escolar para o aluno e para o 

professor , combatendo, assim, a posição dominante de eliminar o livro das mãos dos 

alunos . Segundo ele, posição própria do escolasticismo e do verbalismo que alheia o 

espírito da criança e anula sua natureza . Criticando os livros didáticos, julgados 

defeituosos , Sampaio Dória, ainda, acrescenta que os bons livros não estavam disponíveis 

                                                           

 

312 Vale, ainda, informar que à época da fundação da Sociedade de Educação, Fernando de Azevedo já possuía o 
título de bacharel em ciências jurídicas, formado em 1918, pela Faculdade de Direito de São Paulo, embora já 
tivesse passado pelas faculdades de Direito no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Muito já se escreveu sobre 
Fernando de Azevedo, considerado na literatura educacional um dos principais representantes dos pioneiros da 
educação nova ou escolanovismo. Nesse sentido, é inviável citar todos os autores que se dedicaram a estudá-lo. 
Dentre esses autores, destaca-se o verbete de Piletti (2002).  
313 Cf. Ferreira, 2002, pp. 213, 214, 217. O mesmo autor cita Leo Vaz entre os prosadores de São Paulo, gênero 
predominante da literatura brasileira, neste período.  
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em número suficiente314. (Revista da Sociedade de Educação, nº 2, vol I, 10/10/1923, pp. 

198-200) 

Almeida Junior aplaudiu a idéia e propôs a criação de uma comissão para organizar a 

biblioteca escolar . Outros membros da Sociedade, presentes nessa sessão, manifestaram seu 

apoio à idéia. Então, foi nomeada a comissão formada por Sampaio Dória, Leo Vaz e José 

Escobar315, cujos fins eram: 

- fixar a orientação didática geral dos livros; 

- determinar os livros a serem publicados e  

- chamar os autores à concorrência.   

4.2.2 - A Revista da Sociedade de Educação    

A Revista da Sociedade de Educação, como já foi dito, foi a principal fonte utilizada 

para conhecer a organização e atividades da entidade em sua 1ª fase, uma vez que na 2ª fase 

de existência da Sociedade de Educação o periódico, além de receber outro nome, não 

publicou as atas das sessões da entidade, se é que ocorreram, a não ser quanto as duas atas 

registradas no ano de 1927.  

No entanto, a importância da Revista da Sociedade de Educação excede os interesses 

de prestar-se, apenas, a oferecer informação sobre a entidade, já que deve ser entendida como 

uma estratégia de formação de um determinado público que a ela teria acesso, ou seja, os 

próprios sócios e demais interessados no tema da educação, naquele período. Sendo assim, 

interessa explicitar, também, outros elementos que compõem a estrutura do periódico da 

Sociedade de Educação, considerando que Sampaio Dória participou da comissão responsável 

por elaborar a revista, garantindo-lhe um formato próprio, quase que inalterado durante os 

anos de sua publicação.  

Monteiro Lobato & Cia editavam a Revista da Sociedade de Educação. A publicação 

do periódico da Sociedade de Educação, em sua 1ª fase, ocorreu entre os meses de agosto de 

1923 a dezembro de 1924, totalizando nove (9) números. 

                                                           

 

314 Sobre o tema do livro didático Sampaio Dória havia publicado em 1918, em co-autoria, um artigo sob o título 
Um padrão de livro didático . (Revista de Ensino, s/n. pp. 87-98) Além disso, dedicou um capítulo a esse 

respeito, em duas obras 

 

Como se ensina (1923) e Educação: Curso realizado na Escola Normal de São Paulo 
(1933)  
315 José Ribeiro Escobar lecionava matemática na Escola Normal da Praça (Cf. Livro de Ponto da Escola Normal 
da Praça 1915-1920). Por volta de 1928 José Ribeiro Escobar assumiria a direção do ensino em Pernambuco, 
quando Carneiro Leão realizou a reforma da escola pública desse estado. (Carvalho, 2000, p. 239) 
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Segundo os estatutos da entidade, somente recebiam a revista, gratuitamente, os sócios 

fundadores e titulares 

 
esses últimos eram os sócios residentes na capital de São Paulo. Os 

demais interessados, deveriam comprá-la316. 

Além das comunicações apresentadas nas sessões da Sociedade 

 
em forma 

resumida ou na íntegra, a revista publicava os artigos e conferências transcritos de periódicos 

do Brasil e do exterior, a respeito de temas da educação 

 

na seção Revistas e Jornais 317. 

Lembra-se que as atas das sessões da Sociedade de Educação eram publicadas, também, no 

periódico da entidade, particularmente, em sua 1ª fase. A título de propaganda publicavam-

se, ainda, ora nas primeiras páginas da revista, ora nas páginas finais, as capas ou apenas os 

títulos de livros didáticos, alguns dos quais de autoria dos sócios da entidade 318. Esse foi o 

conteúdo da revista nos seus dois primeiros números319.  

A partir do número 3, incluiu-se na Revista da Sociedade de Educação a seção 

Noticiário , na qual apresentam-se informações a respeito de eventos, novidades e indicação 

de livros, no âmbito da educação brasileira e internacional320.   

Por fim, cabe comentar que a iniciativa de criação de uma revista por parte dos 

fundadores da Sociedade de Educação, ou seja, dessa rede de relações na qual estava inserido 

Sampaio Dória, deve ser avaliada como parte de um esforço mais amplo de instauração, no 

âmbito da educação, de uma prática de formação intelectual, em parte já instituída em outros 

campos sociais, como, por exemplo, no Direito e na Medicina. 

                                                           

 

316 Na capa da revista da Sociedade de Educação consta o seguinte assinatura anual 12$000 . Esse valor 
correspondia a 0,3% do salário mensal de um professor de escola urbana, cujos vencimentos deveriam gravitar 
em torno de 3:600$000  (Cf. Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo, 1919, p. 167) Embora os dados 
distem alguns anos um do outro, oferecem uma base para avaliar o custo que a revista representava para as 
finanças de um professor primário. 
317 A seção Revistas e Jornais , publicada na Revista da Sociedade de Educação, foi mantida no periódico da 
entidade, em sua 2ª fase 

 

denominado Educação, edição conjunta com a Diretoria da Instrução Pública de São 
Paulo 

 

sob o título Através de revistas e jornais , cuja análise foi objeto de estudo de Almeida (2001) Ainda a 
respeito da revista Educação, conferir os trabalhos de Vilela (1997 e 2000); Silva (2001). 
318 Verificou-se, ainda, a propaganda dos livros de Monteiro Lobato e da Revista do Brasil. Segundo Nery (1999, 
p. 51), essas propagandas seriam de possíveis patrocinadores da Revista da Sociedade de Educação. 
319 Cabe esclarecer que, apesar da periodicidade da referida revista constar como bimensal, o primeiro número, 
porém, apresentou todas as atividades desenvolvidas pela Sociedade de Educação desde sua fundação, portanto, 
de junho de 1922 até o mês de julho de 1923. Lembrando que a primeira sessão ordinária da entidade ocorreu 
somente no mês de março de 1923  momento que parece marcar o início efetivo das atividades da  Sociedade. 
320 É interessante observar a predominância, maior na seção Revistas e Jornais , menor porém, também, 
presente, na seção Noticiário de artigos e informações diversas acerca da produção e atividade educacional dos 
Estados Unidos e de alguns países da Europa. Sobre isto, indaga-se: não estariam estas duas seções publicadas 
no periódico da Sociedade, na contramão do que afirmou o falecido primeiro presidente da entidade - Oscar 
Freire, por ocasião da sessão inaugural da Sociedade de Educação? Lembrando que na ocasião, conforme já foi 
citado inicialmente, Oscar Freire, afirmou: Sobretudo confio que esta Sociedade nunca se cansará no combate 
pertinaz e sem tréguas à intromissão indébita do estrangeiro nos nossos métodos de ensino. O ensino no Brasil 
deve ser nimia (sic) e exclusivamente brasileiro, deve levar de começo esse cunho patriótico, essa tendência 
nacionalista (...) . (Revista da Sociedade de Educação, vol. 1,  nº 1, 10/8/1923, p. 13) Caberia averiguar esta 
questão. 



  
254

No que se refere ao campo educacional especificamente, a Revista da Sociedade de 

Educação deve ser avaliada, também, como mais uma tentativa, entre várias outras registradas 

desde os primeiros anos da República, de criação de um periódico especializado321. Desse 

modo, a curta duração do periódico da Sociedade, particularmente em sua primeira fase, não 

estaria expressando uma iniciativa fracassada, posto que a dificuldade em manter um 

periódico desse tipo, com recursos próprios, era comum no período322.  

4.3 - A CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO   

O segundo ano de existência da Sociedade de Educação, 1924, foi, para Sampaio 

Dória, marcado por intensas atividades, considerando ainda mais a responsabilidade da vice-

presidência da Sociedade de Educação, somada às responsabilidades mantidas nas mesmas 

frentes de atuação anteriormente citadas. Exceto quanto à Liga Nacionalista que, em meados 

de 1924, foi proibida, por decreto do Presidente da República, de atuar. (Cf. Capítulo II) 

Aliás, esse movimento paralisou praticamente todas as demais atividades, entre elas, as 

sessões da Sociedade de Educação, retomadas somente em outubro de 1924323.  

Nesse segundo ano de atividades da entidade, 1924, ocorreram dezoito sessões 

 

seis 

ordinárias e doze extraordinárias, sendo que a maioria delas dedicada ao debate sobre o 

método analítico 

 

o que será comentado adiante. Foram publicados sete números da Revista 

da Sociedade de Educação. Todos esses dados eram, então, superiores aos registrados no 

primeiro ano de atuação da entidade, o que confirmava sua consolidação, conforme já havia 

indicado o relatório do ano social findo 

 

de 1923, apresentado por Almeida Junior. Ao que 

tudo indica, a aceitação da entidade no âmbito dos professores prometia crescer. No segundo 

                                                           

 

321 Eschola Pública (1893-1897) foi o primeiro periódico especializado, do âmbito educacional. Outros desse 
tipo foram criados, sob a responsabilidade de diferentes instituições, tais como: Revista do Jardim de Infância 
(1896-1897); Revista de Ensino (1902-1918); Revista de Educação (1902-1903); Revista dos Educadores 
(1911); Revista da Escola Normal de S. Carlos (1916-1923); Archivo Pedagógico (1918-1919); Revista de 
Educação (1921); Revista Nacional (1921-1922) e Revista Escolar (1925-1927). Essa última contemporânea à 
Revista da Sociedade de Educação. Para maiores detalhes a respeito de cada um desses periódicos ver, por 
exemplo, Vilela (1997). Vale destacar, ainda, que há estudos a respeito de um desses periódicos, em particular. 
Um estudo pioneiro nesse sentido é o de Catani (1989), Educadores à meia-luz (um estudo sobre a Revista de 
Ensino da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo: 1902-1918). Sobre a Revista Escolar 
(1925-1927), Nery (1993) dedicou sua dissertação de mestrado. 
322 Cabe salientar que não se pretende, com esse comentário, afirmar a similaridade entre os periódicos 
especializados referidos. Ao contrário, a Revista da Sociedade de Educação surgiu, justamente, com a pretensão 
de ser diferente do que já havia, segundo os membros da entidade, conforme já informado. De qualquer modo, as 
dificuldades enfrentadas à época para manutenção de um periódico especializado, como até hoje, não se 
restringem às regras de funcionamento do seu lugar de nascimento.  
323 Interessante verificar que, provavelmente, devido ao referido movimento revolucionário, foi interrompido um 
ciclo de debates fervorosos acerca do método analítico, desencadeado por Renato Jardim, cujas polêmicas 
ocuparam, várias sessões da entidade, nos meses de março a junho de 1924, portanto antes do referido 
movimento. 
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relatório de prestação de contas, de 1924, igualmente apresentado por Almeida Junior, 

contabilizou-se um total de cento e trinta (130) sócios, dos quais dezoito (18), eram do 

interior. Quase o dobro do número de sócios em comparação ao registrado no ano de 1923. 

(Revista da Sociedade de Educação, vol. III,  nº 9, 10/12/1924, pp. 260, 268)   

4.4  - A DESATIVAÇÃO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO    

Entretanto, por motivos até então desconhecidos, a diretoria da Sociedade de Educação 

decidiu suspender suas atividades. Fato, provavelmente não previsto, uma vez que, em 20 de 

novembro de 1924, houve a eleição da 4ª diretoria da entidade324.  

Vale lembrar que no ano de 1925, tomava posse o novo chefe do governo do Estado 

de São Paulo  Carlos de Campos, alterando-se, também, os demais postos de confiança, entre 

eles o cargo de diretor geral da Instrução Pública, assumido por Pedro Voss. Esse governo 

sofreu severas críticas por parte de alguns ex-membros da Sociedade de Educação por ocasião 

do Inquérito de 1926 organizado por Fernando de Azevedo, a pedido de Júlio Mesquita Filho 

 

secretário geral do OESP 

 

periódico no qual O Inquérito foi publicado, no mesmo ano325. 

Os participantes da Primeira Parte do Inquérito, cujo tema era o ensino primário e normal, 

foram Renato Jardim, José Ribeiro Escobar, Almeida Junior, Sud Mennucci e Lourenço Filho. 

Todos eles eram, portanto, integrantes da rede de relações de Sampaio Dória326. 

Nos anos de 1925 e 1926 a Sociedade de Educação esteve inativa 327. 

                                                           

 

324 Nery (1999) tem por hipótese que as dificuldades financeiras impediram a manutenção da entidade, assim 
como da Revista da Sociedade de Educação, embora contasse com a subvenção da Diretoria Geral da Instrução 
Pública, além da mensalidade dos associados.  
325 É importante relembrar que O Inquérito de 1926 (Azevedo, 1957) especialmente em sua Primeira Parte, 
solicitava dos depoentes a análise da reforma estadual da instrução pública de 1925 

 

portanto elaborada nesta 
gestão de Pedro Voss e Carlos de Campos. Ao mesmo tempo, forjava uma comparação, implícita nas questões, 
entre essa reforma, de 1925, e a reforma de 1920, aprovada na gestão de Sampaio Dória na Diretoria da 
Instrução Pública. A análise dos depoentes, bem como do organizador do Inquérito, apresentava uma oposição 
ferrenha à reforma de 1925, ao passo que elogiava grande parte das medidas aprovadas na Reforma de 1920, 
particularmente aquelas propostas por Sampaio Dória. Esse tema foi objeto de estudo de dois trabalhos 
apresentados em congressos., como desdobramentos da tese ora apresentada. (Cf. Medeiros, 2003, 2004) 
326 Lourenço Filho, Sud Mennucci e Almeida Junior, participaram diretamente da gestão de Sampaio Dória na 
Diretoria da Instrução Pública de São Paulo, em 1920, como já foi informado no Capítulo III.  
327 A idéia de que a Sociedade de Educação esteve inativa nos anos de 1925 e 1926 é admitida por Nery (1999, 
pp. 36, 37), a partir de um depoimento de Renato Jardim. Contudo, há que se questionar esse entendimento, 
posto que a entidade reorganizada nessa 2ª fase, embora tivesse o mesmo nome, não era, e nem poderia ser, a 
mesma. Observam-se alterações no quadro de seus sócios, na composição dos integrantes das diretorias, da 
comissão de redação, assim como na organização das outras comissões. Nota-se, ainda, a participação mais 
direta da Diretoria Geral da Instrução Pública, por meio de representantes inseridos na composição das diretorias 
e das comissões de redação. As sessões da entidade, ao que parece, não mantiveram a regularidade verificada na 
1ª fase. A revista teve seu nome modificado para Revista Educação, bem como sua estrutura, de um modo geral. 



  
256

O encerramento das atividades da Sociedade de Educação rendeu a Sampaio Dória o 

tempo necessário para que produzisse duas obras de considerável volume328. Esse ano marcou 

o período de menor atividade pública da trajetória de Sampaio Dória. Marcou, também, o 

ingresso no quadro de professores da Faculdade de Direito de São Paulo, tentado desde 1919. 

Finalmente Sampaio Dória foi nomeado, em 18 de novembro de 1925, livre-docente de 

Direito público e Constitucional e Direito Internacional Público e Privado dessa faculdade. 

(Prontuário do Professor  Faculdade de Direito de São Paulo)   

4.5   - OS TEMAS DEBATIDOS NA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO  

Os dois anos de atividades da Sociedade de Educação proporcionaram aos seus 

participantes mais assíduos um ambiente intelectual bastante fértil, por meio dos debates e 

conferências; da participação em vários eventos no âmbito educacional; do estímulo à 

produção intelectual; do conhecimento de eventos, conferências nacionais e internacionais e 

notícias diversas sobre o ensino no Brasil e em outros países, como já foi informado. Esse 

ambiente balizou, decisivamente, a trajetória de muitos dos intelectuais que se envolveram 

nas diferentes atividades ali realizadas. 

O levantamento de todas as publicações disponíveis da Revista da Sociedade de 

Educação, em sua primeira fase, portanto, nos anos de 1923 e 1924, evidenciou que eram 

publicados os textos, principalmente, dos integrantes da Sociedade, a respeito de temas 

peculiares à trajetória intelectual de seus autores, cuja abordagem dirigia-se, 

predominantemente, às questões mais específicas da escola329.  

                                                                                                                                                                                         

 

No entanto, avançar no exame desta suposição excedia aos objetivos desta pesquisa, o que impôs aceitar a 
divisão temporal da trajetória da Sociedade de Educação tal como foi definida por Nery. 
328 Isso não quer dizer que nos anos anteriores, considerando principalmente a década de 1920, a produção 
intelectual de Sampaio Dória tenha sido limitada. Mas, sem dúvida, os períodos em que ele mantinha menor 
carga de trabalho, foram marcados por intensa produção intelectual. Fato observado nos anos de 1922, 
posteriormente à sua exoneração do cargo de diretor geral da Instrução Pública, bem como em 1926, após o 
encerramento das atividades da Sociedade de Educação, quando publicou Psicologia (381p.) e Princípios 
constitucionais (351p.). Vale informar que a primeira obra citada foi reedita por volta de 1930, integrando a 
coleção Biblioteca Pedagógica Brasileira, organizada por Fernando de Azevedo e editada pela Companhia 
Editora Nacional. Na mesma coleção foram publicadas mais três obras de Sampaio Dória 

 

Como se aprende a 
língua ou Nova Gramática 

 

Curso Primário (1932), volume IX da coleção; Como se aprende a língua 

 

Curso 
Geral, (s/d), volume X e Educação: Curso realizado na Escola Normal de S. Paulo (1933), volume XVII dessa 
coleção.  
329 Já na 2ª fase de atividades da Sociedade de Educação as publicações, no periódico da entidade, então 
denominado Educação, são mais diversificadas, ou seja, os temas não se restringem às questões escolares 
propriamente ditas, assim como os autores não se restringiam aos integrantes da Sociedade de Educação. 
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Os textos publicados na Revista da Sociedade de Educação, registravam, de modo 

geral, o teor das comunicações apresentadas nas sessões da entidade e podem ser agrupados 

do seguinte modo:  

-os relativos ao método e à didática no ensino 

 
tratados por Zenaide Villalva de Araújo, 

Sampaio Dória e José Ribeiro Escobar;  

-os textos referentes à matemática 

 

por José Ribeiro Escobar, J. B. Santos Cordilha e Savério 

Cristófaro;  

-à geografia  por Renato Jardim;  

-ao ensino de francês  por José de Souza;  

-ao ensino de história  por Haddock Lobo; 

-e os textos pertinentes ao ensino da leitura, destacando-se, neste grupo, o tema do método 

analítico, o qual foi objeto de várias comunicações e debates que percorreram, como dito 

antes, diversas sessões da Sociedade de Educação no ano de 1924, atraindo a participação de 

vários integrantes da entidade. Sampaio Dória foi um dos participantes e produtores de textos 

sobre esse tema. 

Outros temas, também ligados ao ensino, publicados na referida revista apresentavam 

a importância de alguns conteúdos, poder-se-ia dizer, de caráter formativo da criança e do 

jovem, tais como:  

-a higiene escolar  tema abordado por Almeida Junior e Nuno Guerner.  

-a educação moral  tratado por Lúcia Pacheco Jordão e Sampaio Dória.   

4.5.1 - A Participação da Sociedade de Educação na Organização do Ensino   

Nos primeiros meses de atuação efetiva da Sociedade de Educação, duas 

sessões da entidade, realizadas em 27 e 28 de abril de 1923, foram dedicadas ao estudo e 

debate do projeto de reforma do ensino federal330. Participaram do debate Fernando de 

Azevedo, R. Alves Pereira, Renato Jardim, Sampaio Dória, Haddock Lobo, Almeida Junior, 

Roldão Lopes de Barros, Brenno Ferraz do Amaral, José de Souza e Djalma Forjaz. Após a 

votação das propostas apresentadas , os sócios presentes nessas sessões aprovaram um 

conjunto de conclusões enviadas, por ofício, ao Ministro do Interior, registrando o pesar da 

entidade, em razão do curtíssimo tempo fornecido pelo governo para a análise do projeto, 

                                                           

 

330 O referido projeto de reforma do ensino federal foi apresentado ao público para estudo e envio de sugestões 
por meio do diário oficial. A reforma foi decretada no mesmo ano em que o projeto foi apresentado ao público 

 

1925.  
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considerando sua importância, o que limitou a possibilidade de aprofundamento de todos os 

aspectos contidos no projeto331. 

De todos os aspectos analisados pelos sócios presentes nas duas sessões citadas, acerca 

do projeto de reforma federal do ensino, destacam-se os relativos ao ensino primário e 

normal. Apesar do texto enviado ao governo ser bastante sucinto, nota-se a reiteração de 

algumas propostas inseridas na reforma de 1920, apresentada por Sampaio Dória. Uma delas 

referente à sugestão de que as escolas normais fossem criadas onde houvesse necessidade e 

modeladas pela organização da união. A uniformização da formação do professor, portanto da 

escola normal, foi implantada na reforma de 1920, relativa ao estado de São Paulo, abolindo, 

então, a distinção entre as chamadas escolas normais primárias e as escolas normais 

secundárias, além de outros aspectos, também, padronizados. Verifica-se, assim, que a 

Sociedade de Educação envia ao governo federal proposta no sentido de fazer valer, em 

âmbito nacional, o que havia sido implantado em São Paulo. 

Outro destaque acerca das propostas enviadas pela Sociedade de Educação ao governo 

federal, diz respeito à subvenção do Estado aos professores normalistas particulares que 

mantivessem cursos para o desenvolvimento do ensino primário, exatamente como Sampaio 

Dória propôs na reforma de 1920, inserindo-se tal proposta no conjunto de medidas 

destinadas ao combate ao analfabetismo, já que se configurava como um incentivo às práticas 

de alfabetizadas desenvolvidas em caráter não oficial. 

Pouco tempo depois, em sessão da Sociedade de Educação realizada em 24 de maio de 

1923, Sampaio Dória manifestou sua aprovação à intenção da entidade no sentido de, 

novamente, enviar ofício ao Presidente da República, no qual salientava-se a urgente 

necessidade de intervenção do governo federal no ensino primário e normal, sugerindo, para 

tanto, mais um conjunto de medidas, anteriormente já comunicadas ao governo federal, sobre 

o mesmo assunto. 

Observa-se, assim, que a Sociedade de Educação, nessa primeira fase de sua atuação, 

tomou algumas iniciativas no sentido de pressionar o governo federal para que se 

responsabilizasse pelo ensino primário e normal. A reforma federal do ensino de 1925, de 

alguma forma, assumiu parte dessa tarefa. Intervenção semelhante tinha sido tomada pela 

Liga Nacionalista nos últimos anos da década de 1910, conforme comentado no capítulo II332. 

                                                           

 

331 As sugestões aprovadas pela Sociedade de Educação e levadas ao conhecimento do governo federal 
referiram-se aos seguintes pontos: Conselho Nacional de Instrução; ensino primário, ensino secundário e ensino 
superior. (Cf. Revista da sociedade de Educação, vol I, nº 1, 10/8/1923); 
332 Observação que merece atenção, uma vez que a literatura educacional atribui ao chamado movimento 
escolanovista, marcado pela publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, o pioneirismo 
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4.5.2 - A Psicologia333  

Outro tema que merece destaque, embora não tenha gerado polêmicas, referiu-se à psicologia. 

Salienta-se, porém, que a afirmação de que esse tema não gerou polêmicas, deve ser entendida 

no sentido dos debates acerca das questões gerais da psicologia, uma vez que a polêmica 

acirrada a respeito do método analítico, tratada a seguir, abarcou, implícita ou explicitamente, 

                                                                                                                                                                                         

 

quanto à solicitação de responsabilidade federal nestes assuntos do ensino primário, especificamente. Cabe 
informar, também, que vários daqueles que haviam integrado a Sociedade de Educação, particularmente, 
assinaram o referido manifesto, publicado em 1932, entre eles Sampaio Dória.  

333 Sabe-se que havia no mínimo duas grandes linhas de entendimento da Psicologia, disciplina  em constituição 
naquele momento. Uma delas denominada psicologia experimental , sendo que a expressão assinalada era 
insistentemente cunhada nos curso e nos títulos das comunicações. Nesse sentido, lembre-se do Laboratório de 
Psicologia Experimental, criado em 1914, por Oscar Thompson, na Escola Normal da Praça. Antes disso 
Clemente Quaglio 

 

professor Grupo Escolar Rangel Pestana , Amparo, cidade do interior de São Paulo, em 
1909, instalou um provável Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental . Uma 
experiência semelhante e que levou o mesmo nome foi, também, instalada em 1914, na Escola Normal da Praça, 
inteiramente reorganizada pelo médico-pedagogista Ugo Pizzoli , porém abortada quando Oscar Thompson 

encerrou sua segunda gestão na Diretoria Geral da Instrução Pública, em 1920. Sampaio Dória, por sua vez, não 
tomou parte em nenhuma dessas iniciativas, embora muitos de seus colegas e integrantes de suas redes de 
relações tenham participado de ambas. (Cf. Monarcha, 1999, pp. 248, 265) Vale, ainda, salientar que além de 
Sampaio Dória não ter participado dessas iniciativas, enquadradas no âmbito da chamada psicologia 
experimental , também não fez nada para incentivá-las, quando substituiu Oscar Thompson na Diretoria Geral 
da Instrução Pública. Todavia, nada há que autorize afirmar que Sampaio Dória a combateu. O que de certa 
forma parece coerente com suas convicções a respeito da ciência, em geral, assim como da Psicologia, em 
particular, disciplina que, para Sampaio Dória, deveria ganhar simplesmente esta denominação, uma vez que, de 
próprio punho, não cunhou qualquer qualificativo. Monarcha (1999, p. 257), no entanto, denominou, ao que 
parece pejorativamente, a psicologia de Sampaio Dória de psicologia de cátedra . O próprio Monarcha deixa 
claro o critério por ele adotado para efetuar esse enquadramento: em oposição ao que denomina de psicologia 
de cátedra cunhou a expressão de psicologia de laboratório (Monarcha, 1999, p. 257). Embora sejam 
expressões não utilizadas no âmbito da própria disciplina, elas remetem à polaridade entre os experimentalistas e 
os não-experimentalistas, muitas vezes acusados por aqueles de não científicos , especuladores , filósofos e 
assim por diante; assim como, experimentalistas foram acusados pelos seus adversários de reducionistas , 
naturalistas etc. Como todas as contendas internas às disciplinas, as que se travam no âmbito da Psicologia só 

são compreensíveis no seu âmbito, porque se configuram a partir das suas regras de funcionamento. Assim, para 
se aceitar o enquadramento de Sampaio Dória efetuado por Monarcha (1999), no que tange à sua psicologia 
exige que se adote, obrigatoriamente, o ponto de vista dos seus contendores: os de laboratório . Esse não é o 
ponto de vista aqui sustentado, porque é de todo sabida filiação de Sampaio Dória ao pragmatismo de William 
James, com o qual se perfilou desde meados dos anos dez para não mais dele se distanciar; James se tornou 
referência obrigatória em praticamente todos os livros de Sampaio Dória, desde o primeiro 

 

Princípios de 
Pedagogia (1914) até o último livro dedicado à educação, publicado em 1933 

 

Educação- Lições professadas 
na Escola Normal. William James foi uma referência decisiva para Sampaio Dória constituir sua concepção de 
método analítico, que não se restringia à condição de método de ensino 

 

como incorretamente é entendido , 
pois, baseado no conceito de experiência , chave no pragmatismo de James, Sampaio Dória pensava a relação 
com as coisas do mundo exterior, necessária à aprendizagem em ambiente escolar tanto quanto à qualquer 
situação da aprendizagem humana, como uma experiência integral. A adesão a essa perspectiva não o impediu 
de conviver com as diferentes iniciativas dos adeptos de outras linhas psicológicas, que, por sua vez, não o 
constrangeram a alterar sua posição, ao que tudo indica, marginalizada frente à moda da psicologia 
experimental. Para Sampaio Dória, o que tinham que ser combatidas eram as velhas teorias e métodos , estes 
sim dignos de um enfrentamento que ele abraçou, posto que dominantes e arraigados na mentalidade dos 
educadores . 
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um debate de questões pertinentes à psicologia e, mais especificamente, à psicologia da 

aprendizagem. Todavia, ao que parece, foram tratadas como questões de método334.  

O tema da psicologia foi objeto de alguns artigos publicados no periódico da 

Sociedade de Educação. Um dos artigos é de autoria de Benedito Caldeira 

 
Para uma 

Psicologia infantil (Revista da Sociedade de Educação, vol I, nº 3, 10/12/1923). Outro de 

Antonio Piccarolo 

 

Utilidade da psicologia experimental (Revista da Sociedade de 

Educação, vol III, nº 9, 10/12/1924). E dois de autoria de Sampaio Dória 

 

Educação da 

memória (Revista da Sociedade de Educação,vol. I, nº 1, 10/8/1923) e A natureza das 

sensações (Revista da Sociedade de Educação,vol II, nº 6, 10/6/1924). 

O tema foi objeto, também, de duas conferências proferidas por professores 

estrangeiros. A primeira conferência foi proferida por Waclaw Radecki, diretor da Faculdade 

de Psicologia de Varsóvia que, em trânsito entre nós foi convidado pela Sociedade de 

Educação e participou da sessão extraordinária realizada no dia 21 de julho de 1923. A 

palestra , sob o título Contribuição à Psicologia das Representações , versou sobre o 

objeto e os métodos da psicologia contemporânea 335 (Revista da Sociedade de Educação, 

vol. I, nº 1, 10/8/1923, pp. p. 71). 

Registrou-se, ainda, a convocação de uma sessão extraordinária, no dia 5 de junho de 

1924, na qual procedeu-se à leitura de umas primeiras conferências , pelo professor Drouin, 

professor de psicologia aplicada, na Escola Normal Superior de Fonteney aux Roses, na 

França. Essa sessão, de acordo com o relator, contou com a presença de avultado número de 

sócios . (Revista da Sociedade de Educação, vol. III, nº 7, 10/8/1924). 

Não houve registro de debates após as referidas conferências. 

As sessões ordinárias da Sociedade de Educação eram dedicadas, em geral, à 

exposição ou comunicação e debate de alguns dos temas acima mencionados, conforme o 

registro das atas destas sessões, cujo encaminhamento, freqüentemente, era o seguinte: 

apresentação de uma determinada comunicação e posterior debate, caso houvesse interesse 

                                                           

 

334 Levando em conta a distinção acima mencionada, talvez, se entenda porque Sampaio Dória escreveu dois 
textos, em resposta a Renato Jardim 

 

crítico ferrenho do método analítico, ambos com o título O ensino da 
leitura , Para Sampaio Dória o método intuitivo 

 

analítico , como preferia denominar, era a base de sua teoria 
de aprendizagem e não de um método de ensino, no sentido estreito do termo. Sampaio Dória defendia que o 
ensino eficaz era o ensino pautado no método intuitivo 

 

analítico que deveria, portanto, ser adotado para o 
ensino de todos os conteúdos escolares. Não por acaso, na sua proposta para a reforma da instrução pública 
paulista em 1920, determinou a generalização do método analítico para todo o ensino primário. Para outras 
informações acerca dos debates em torno do método intuitivo e do ensino de leitura, em particular, nas primeiras 
décadas da República, conferir, por exemplo, Carvalho (1998) e Gonçalves (2002). 
335 A conferência de Waclaw Radecki foi publicada no número 3 da Revista da Sociedade de Educação (vol. I, nº 
3, 10/12/1923) 
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dos presentes. Regularmente as comunicações registradas nas atas das sessões ordinárias eram 

publicadas na revista da entidade. 

Em algumas destas comunicações, observou-se que o autor era aplaudido e, algumas 

vezes, a exposição suscitava a proposta de algum dos ouvintes para que o tema apresentado 

fosse aprofundado. Em algumas sessões foram apresentadas duas e até três comunicações, 

principalmente quando as participações no debate eram breves, ou até mesmo quando não 

havia debate sobre o tema apresentado. Houve casos, ainda, em que a comunicação somente 

foi exposta pelo autor e o debate, quando sugerido, ocorreu na sessão seguinte. Por outro lado, 

registraram-se três temas em que, após sua comunicação, ocorreu um debate bastante 

concorrido, porém não concluído por exceder o tempo determinado, decidindo-se por 

prorrogá-lo para sessão seguinte336.    

4.5.3 - O Jardim de Infância   

Um primeiro caso desse tipo, foi o tema da comunicação apresentada, na segunda 

sessão ordinária realizada em 19 de abril de 1923, por Zenaide Villalva de Araújo 

 

o 

material para o Jardim de Infância 337. Após a exposição, na qual a autora citou as 

experiências de Froebel e Montessori, participaram do debate, Sampaio Dória, Almeida 

Junior e Carlos Silveira.  

Os sócios presentes na sessão decidiram que a autora ficaria responsável por elaborar 

um estudo acerca do jardim de infância e sua adaptação em nosso meio , assim como das 

casas maternais , por sugestão de Sampaio Dória que, em seguida aproveitou para falar 

sobre a unidade fundamental dos métodos de ensino . Sampaio Dória, de acordo com o 

relato da sessão, fez ligeiras referências e reportou-se, para maiores explanações, ao seu 

recente livro Como se ensina (1923), distribuído a cada sócio presente. Sampaio Dória 

solicitou, ainda, que a discussão sobre o tema fosse adiada, dando assim tempo para que os 

                                                           

 

336 Não há registro, porém, sobre os critérios para a definição destes temas, ao que parece, ocorriam por meio de 
oferecimento ou sugestão dos sócios para apresentar suas comunicações, a partir das quais, às vezes se 
desencadeavam outros temas congêneres ou, até mesmo, outras comunicações eram apresentadas em sessões 
seguintes sobre um mesmo tema, a depender do interesse dos presentes ou dos debates suscitados.  
337 Zenaide Villalva de Araújo foi a única mulher que integrou a diretoria da Sociedade de Educação e que  
participou de vários debates registrados nas sessões da entidade. A esta época contava apenas 21 anos de idade. 
Formada em 1921 pela Escola Normal da Praça havia sido, portanto, aluna de grande parte dos integrantes da 
Sociedade de Educação. Ainda que jovem, a normalista paulista já era proprietária do Colégio Villalva, fundado 
na capital, em 1922, o qual funcionou até 1934. (Nery, 1999, p. 230) 
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interessados lessem o opúsculo em que suas idéias vinham expendidas 338. (Revista da 

Sociedade de Educação, vol I, nº 1, 10/8/1923, pp. 67,68).   

4.5.4 - O Desenvolvimento Moral da Criança   

Outra comunicação, cujo debate estendeu-se por mais uma sessão foi o tema abordado 

pela professora Lucia Pacheco Jordão 

 

O desenvolvimento moral da criança no Jardim de 

Infância . Nas sessões de 26 de julho e 22 de agosto de 1923, participaram do debate Frontino 

Guimarães, Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros, Sampaio Dória, Joaquim Camargo e 

José de Souza. A autora defendeu que a disciplina consentida era o único meio eficaz 

para o desenvolvimento moral das crianças na escola . Sampaio Dória afirmou que o sistema 

preconizado por Lucia Jordão era o único em condições de formar a moralidade do 

educando. Tudo indica que não houve divergências entre os participantes do debate. Exceção, 

talvez, à fala de Joaquim Camargo, para quem era necessário o uso de meios enérgicos 

quando se tratasse de naturezas de excepcional rebeldia . (Revista da Sociedade de 

Educação, vol. I, nº 2, 10/10/1923, pp. 196  198)    

4.5.5 - O Método Analítico 339   

Por fim, vale registrar o debate mais concorrido, dessa 1ª fase de existência da 

Sociedade de Educação 

 

o debate acerca do método analítico que transcorreu por várias 

sessões realizadas nos meses de março a junho de 1924, nas quais se alternavam: exposição 

de comunicação e posterior debate que, por sua vez, provocava outra comunicação, seguida 

de outro debate. 

A comunicação de Renato Jardim, apresentada na sessão da Sociedade de Educação 

ocorrida no dia 23 de março de 1924, intitulada O chamado método analítico no ensino da 

leitura , foi o pivô do primeiro debate. Após a exposição desencadeou-se uma série de sessões 

                                                           

 

338Salienta-se o fato de que o debate sugerido por Sampaio Dória a respeito de seu livro, Como se ensina (1923), 
não ocorreu. Essa pendência foi reclamada por Almeida Junior 

 

secretário geral da Sociedade de Educação, por 
ocasião da apresentação de seu relatório, em 19 de novembro de 1923, de prestação de contas do ano social 
findo , já citado anteriormente. (Revista da Sociedade de Educação, vol I, nº 3, 10/12/1923, p. 290)  
339 É importante informar que Nery (1999, pp. 55-59) apresenta uma síntese acerca dos principais argumentos 
expostos por Renato Jardim e alguns outros que participaram do debate acerca do método analítico. A autora 
aborda o tema do método analítico, novamente alvo de polêmicas em 1929 

 

essas, porém, muito mais acirradas 
que as primeiras 

 

ocorridas, então, na 2ª fase de existência da Sociedade de Educação, por ocasião do famoso 
debate entre Renato Jardim e Sud Mennucci, acerca da Escola Paulista .(Cf, também, Nery, 1999, pp. 179-205 
e 2000b)  
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sobre o mesmo tema, cujos participantes posicionavam-se tomando por base a interpretação 

de Renato Jardim340. 

Nesse momento, Renato Jardim ocupava, já há quatro anos, o cargo de diretor da 

Escola Normal da Praça. Cargo que conferia significativo prestígio e autoridade, no tocante às 

questões do ensino primário e normal. Além do mais ele era tido como uma personalidade 

polêmica e bastante ousada na defesa de suas convicções. Renato Jardim manifestou sua 

crítica a um método que há mais de uma década estava sendo defendido, inclusive, por vários 

de seus colegas e amigos da Escola Normal da Praça. 

Entre os defensores do método analítico destacam-se, especialmente, Oscar Thompson 

e Sampaio Dória. O primeiro atuou no sentido de garantir a implantação do método analítico 

no ensino de leitura, particularmente, em sua segunda gestão na Diretoria da Instrução Pública 

de São Paulo (1917-1920)341. Sampaio Dória, por sua vez, alargou o esforço de seu 

antecessor, promovendo a implantação do método analítico em todo o ensino primário, em 

1920, por ocasião da reforma da instrução pública, em sua gestão na mesma diretoria, como já 

dito. Além deles, havia outros colegas e alguns amigos de Renato Jardim, eram adeptos do 

referido método342.  

Evidencia-se, então, que Renato Jardim iniciou um embate, mais do que um debate, 

cujos alvos, intencionalmente ou não, foram alguns dos reconhecidos educadores da elite 

paulista  quase todos professores da Escola Normal da Praça. 

O contra ataque foi imediato. Saíram em defesa do método analítico Sampaio Dória, 

Benedito Tolosa, Arnaldo Barreto, cujas participações não se restringiram ao debate oral. 

                                                           

 

340 Renato Jardim 

 

nascido em Rezende, no Rio de Janeiro supõe-se que  por volta de 1880 

 

era da mesma 
geração que Sampaio Dória. A maior parte de sua trajetória intelectual foi desenvolvida, contudo, em São Paulo, 
inicialmente no interior, em Batatais, onde atuou como professor público de geografia. Em 1905, mudou-se para 
Ribeirão Preto, onde, dois anos depois, elegeu-se vereador e foi nomeado professor da mesma disciplina, 
geografia, no Ginásio do Estado de Ribeirão Preto. Foi militante nas alas dissidentes do Partido Republicano 
Paulista (PRP) e, também, integrou o movimento nacionalista surgido em 1916 . Aponta-se a amizade com 
Washington Luís como fator decisivo de sua trajetória profissional, talvez, porque em 1921, quando Washington 
Luís era o governador do Estado de São Paulo, Renato Jardim foi nomeado Diretor da Escola Normal da Praça 
da República, permanecendo nessa função até 24 de maio de 1924, quando deixou a direção desta instituição 
para assumir o cargo de secretário do tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (Nery, 2000a) 
341 A respeito da autuação de Oscar Thompson na Diretoria Geral da Instrução Pública, conferir Gonçalves 
(2002). 
342 Não vem ao caso aprofundar essa questão, mas é importante registrar que existiam algumas divergências 
acerca do entendimento do método analítico, mesmo entre seus adeptos. Ainda cabe, informar que Lourenço 
Filho não participou diretamente do debate desencadeado na Sociedade de Educação, em razão de que nesse 
momento ter reassumido a cadeira de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal de Piracicaba 

 

recém chegado 
do Ceará, onde permaneceu por quase dois anos, no cargo de Diretor Geral da Instrução Pública, tendo ali 
promovido a reforma da instrução pública do Ceará. O distanciamento de Lourenço da cidade de São Paulo, 
pelos motivos acima expostos, possivelmente, explica o fato de não ter integrado a 1ª fase da Sociedade de 
Educação, embora os estatutos da entidade permitissem a adesão de sócios não residentes na capital, como já 
informado. 
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Apresentaram, também, textos a respeito do tema, os quais foram publicados na Revista da 

Sociedade de Educação. Aliás, um número inteiro da revista foi dedicado à publicação das 

atas das sessões da Sociedade, nas quais o tema em questão foi o único assunto debatido, bem 

como à publicação de três artigos sobre o método analítico. Um de autoria de Arnaldo Barreto 

 
O método analítico , outro de Sampaio Dória 

 
O ensino da leitura e mais um de Renato 

Jardim 

 

o segundo artigo publicado sob o mesmo título 

 

O chamado método analítico no 

ensino de leitura . (Cf. Revista da Sociedade de Educação, vol II, nº 6, 10/6/1924) O número 

seguinte da Revista da Sociedade de Educação publicou, ainda, outro artigo de Sampaio 

Dória, também com o mesmo título 

 

O ensino de leitura (Revista da Sociedade de 

Educação, vol III, nº 7, 10/8/1924, pp. 14-54)343. 

É interessante notar que se a participação de Sampaio Dória 

 

nos debates 

desencadeados por Renato Jardim, nas sessões da Sociedade de Educação 

 

pareceu, de certo 

modo, tímida, tendo em vista o teor das críticas expostas por Renato Jardim, o mesmo não se 

verifica nos textos, acima citados, nos quais Sampaio Dória declara uma posição mais 

agressiva, rebatendo as críticas de Renato Jardim, com o argumento da fragilidade científica 

de seu colega344. Nesse sentido, indaga, 

que razão científica invocam, em prol de seja qual for o processo não intuitivo-
analítico ou discursivo? 
Razão nenhuma. Apenas, afirmações pessoais, opiniões alheias, umas e outras 
dogmáticas, o é porque é. Alardeando basear-se em fatos, começa por equivocar-se no 
que deve observar, pois toma por fatos científicos, práticas transviadas que observa. 
(Dória, 1924, p. 14)  

Em seguida, Sampaio Dória passa a analisar, minuciosamente, cada uma das críticas 

desferidas ao método intuitivo-analítico, como preferia denominar.  

Outro aspecto interessante observado no registro das atas da Sociedade de Educação 

em que estava em pauta o referido debate, refere-se à ocorrência de uma conferência, 

proferida na sessão de 6 de maio de 1924, pelo professor belga João Nolf Nazario, cuja 

exposição abordou, justamente, os métodos usados no ensino de leitura. Na mesma sessão 

Renato Jardim expôs, novamente, sua réplica aos oradores 

 

que defenderam o método 

                                                           

 

343 Curiosamente Sampaio Dória publica os dois textos nos quais responde às críticas de Renato Jardim ao 
método analítico, com o título O ensino da leitura , sendo que Sampaio Dória não defendia o método intuitivo-
analítico somente para o ensino de leitura. Reiterou por diversas vezes que esse método era o único condizente 
com as leis que regulavam a evolução formadora da criança e dos moços . (Cf., por exemplo, Dória, 1917, p. 
451 e 1923) 
344 Os laços de amizade entre eles, talvez, expliquem porque Sampaio Dória parece ter amenizado suas críticas à 
posição de Renato Jardim, ao menos no que diz respeito ao debate oral desencadeado nas sessões da Sociedade 
de Educação. Essa suposição está pautada no fato de que Sampaio Dória, no auge do debate, proferiu um 
discurso bastante elogioso ao amigo, Renato Jardim, em sua despedida do cargo de diretor da Escola Normal da 
Praça, em maio de 1924. (Cf. Revista da Sociedade de Educação, vol III, nº 7, 10/8/1924) 
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analítico, ocupando bastante tempo da sessão, o que implicou a continuação de sua exposição 

em sessão posterior, no dia 12 de maio de 1924. (Cf. Revista da Sociedade de Educação, vol 

II, nº 6, 1o/6/1924, pp. 340-342) 

Após a segunda longa réplica de Renato Jardim, não houve novo contra ataque dos 

defensores desse método. De certo modo, até, fica a impressão de que ele assumiu uma 

posição constrangedora entre seus colegas ou, quem sabe, ele foi o constrangido, calando-se, 

por ora. As duas sessões seguintes do mês de maio foram dedicadas a outros temas. E, no mês 

de junho, as duas primeiras sessões foram dedicadas à conferência do prof. Drouin, 

comentada anteriormente. Tudo indica que houve a intenção de conter a polêmica, 

compulsivamente travada por Renato Jardim, acerca do método analítico, por meio da 

introdução, nas sessões seguintes, de outros temas, assim como da referida conferência. 

Todavia, a eclosão do movimento revolucionário de julho de 1924, interrompeu as 

sessões da Sociedade de Educação345. Embora essa situação, bastante calamitosa para São 

Paulo, possa explicar o encerramento dos calorosos debates sobre o método analítico, há que 

se considerar, também, a partir do exposto, que parece ter sido provocada uma situação, 

interna à Sociedade de Educação, no sentido de esfriar o debate346.  

A Sociedade retomou suas sessões somente em 17 de outubro de 1924, suspensas, 

portanto, por quatro meses. Nessa sessão, após outros assuntos abordados, Renato Jardim 

propõe que se discuta temas referentes ao ensino e sugere que o tema da autonomia didática 

seja o primeiro. Imediatamente, Sampaio Dória inscreve-se para ocupar-se do assunto na 

sessão seguinte. (Revista da Sociedade de Educação, vol. III, nº 9, 10/12/1924). 

Tudo leva a crer que Renato Jardim estava tentando retomar a questão do método 

analítico por outra via, uma vez que o argumento da autonomia didática 

 

implantada na 

reforma de 1920, e defendida veementemente por Sampaio Dória 

 

foi utilizado diversas 

vezes por Renato Jardim para justificar a contradição entre a propalada autonomia didática e a 

imposição do método analítico. 

Sampaio Dória, provavelmente, conhecedor das intenções do amigo, não perdeu 

tempo. Na sessão seguinte, realizada menos de um mês após a proposta de Renato Jardim, 

Sampaio Dória apresentou comunicação sobre a Autonomia didática  publicada no número 

seguinte da Revista da Sociedade de Educação (vol. III, nº 9, 10/12/1924). O relator da sessão 

                                                           

 

345 A respeito do referido movimento revolucionário de 1924, conferir comentário no Capítulo II. 
346 Há uma vasta literatura que, de recortes variados, aborda o tema do método intuitivo e suas variantes, tal 
como o método analítico. A título de sugestão, consultar, dentre outros, Braslavski (1971) e Mortatti (2000), 
além de Carvalho (1998), sugerido anteriormente. 
]] 



  
266

informou: compareceram numerosos associados e pessoas que se interessavam pelos 

assuntos pedagógicos . Não há registro de que houve debate após a comunicação de Sampaio 

Dória. (Revista da Sociedade de Educação, vol. III, nº 9, 10/12/1924). 

As atas das sessões seguintes

 
as últimas desta 1ª fase, publicadas na revista da 

Sociedade ainda no mesmo ano, não registram a ocorrência de outras comunicações ou 

qualquer outro debate acerca dos temas acima comentados.  

4.6 - A SEGUNDA FASE DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO347  

Em 1927, uma parcela do mesmo grupo que fundou, em 1922, a Sociedade de 

Educação, entre eles Sampaio Dória, retomou as atividades da agremiação, mantendo-a com o 

mesmo nome com o qual foi fundada. 

A possibilidade de conhecer a trajetória da Sociedade de Educação nessa 2ª fase 

 

1927 a 1930, contudo, foi bastante limitada. As atas das sessões da entidade, antes publicadas 

regularmente na Revista da Sociedade de Educação (1923-1924), constam somente no 

primeiro periódico, cuja publicação foi, também, retomada, porém com outra denominação 

 

Revista Educação348. O fato da referida revista, durante os anos de 1927 a 1930, não ser mais 

de responsabilidade única da Sociedade de Educação, como ocorria com o periódico da 

entidade em sua 1ª fase, uma vez que passou a ser organizada em parceria com a Diretoria 

Geral da Instrução Pública, parece explicar uma de suas principais mudanças, ou seja, deixou 

de ser a porta voz da Sociedade 349.    

                                                           

 

347 Desde já, cabe esclarecer que a análise da 2ª fase de existência da Sociedade foi bastante limitada, pois não há 
registros das atas das sessões da entidade na revista, nos anos de 1928 a 1930, embora algumas notícias a 
respeito das atividades da Sociedade tenham sido publicadas no OESP, servindo de fonte para a análise 
desenvolvida por Nery (1999) em relação a este período de atuação da Sociedade de Educação. Há, porém, mais 
um motivo que justifica a apresentação de rápidas considerações acerca desta 2ª fase da Sociedade de Educação, 
o fato de verificar-se que a atuação de Sampaio Dória 

 

objeto de estudo desse trabalho 

 

foi mais restrita em 
comparação com sua participação na 1ª fase de atuação da entidade. 
348 A partir do ano de 1931 a Revista Educação continuou com o mesmo nome, porém sob a responsabilidade, 
apenas, da Diretoria Geral da Instrução Pública. A Sociedade de Educação retirou-se da comissão de redação 
porque havia encerrado suas atividades, o que justifica a interrupção dos comentários a respeito desse periódico. 
Para maiores esclarecimentos sobre a Revista Educação, vale consultar, por exemplo, os trabalhos de Vilela 
(1997 e 2000) sendo que o primeiro, já citado, analisa o discurso pedagógico veiculado na revista e o segundo, 
Discursos, Cursos e Recursos: Autores da Revista Educação (1927-1961), aborda, também, o período em que o 
periódico não estava mais sob a responsabilidade da Sociedade de Educação. Há, ainda, o trabalho de Silva 
(2001) que aborda a mesma revista no período de 1927 a 1937. 
349Essa expressão é utilizada por Nery (1999, p. 211). 
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4.6.1 - A Participação de Sampaio Dória   

Constatou-se que Sampaio Dória continuou atuando na Sociedade de Educação, 

porém, com menor entusiasmo considerando, entre outros aspectos, o fato de não ter 

participado de suas diretorias350. (Cf Anexo 6) 

Sua participação mais efetiva no que diz respeito à organização da entidade foi 

registros sobre a atuação das comissões formadas na 2ª fase de atividade da entidade. (Cf. 

Anexo 5)registrada na última comissão de redação da Revista Educação, responsável pelos 

volumes IX, X, XI e XII, publicados nos anos de 1929 e 1930351. (Cf. Anexo 9) Ainda consta 

que Sampaio Dória participou da comissão de ensino superior e universitário , no entanto, 

não há  

Além disso, localizou-se o registro de somente uma comunicação apresentada por 

Sampaio Dória, proferida na sessão de 27 de agosto de 1927, sob o título: Crítica às 

modernas correntes da psicologia 352. 

Destaca-se, dessa comunicação, conforme o registro do relator da referida sessão, que 

Sampaio Dória afirmou ser a concepção de psicologia de Willian James a mais razoável 

naquele momento e apresentou sua análise acerca da obra de Henri Piéron, da Sorbone, 

                                                           

 

350 Nery (1999, p. 41) menciona três conferências realizadas por Sampaio Dória, na 2ª fase da Sociedade de 
Educação, publicadas na Revista Educação. No entanto, não é possível afirmar que todos os artigos publicados 
nessa revista foram objeto de exposição nas sessões da entidade, por dois motivos: primeiro porque não foram 
publicadas as sessões dos anos de 1928, 1929 e 1930, se é que elas ocorreram e, segundo, porque nem todos os 
artigos publicados na revista da Sociedade, desde a 1ª fase, tinham necessariamente sido expostos nas sessões da 
entidade. Por meio dos números da Revista Educação, dessa 2ª fase, constatou-se que foram publicados quatro 
artigos de Sampaio Dória, conforme relação abaixo:  
1º) Finalidade educativa (Revista Educação, vol I, nº 1, out/1927)  
OBS: Este texto é a transcrição exata de outro artigo de Sampaio Dória, publicado com mesmo título, na Revista 
do Brasil (vol III, set-dez/1916) 
2)º A cultura do pensamento (Revista Educação, vol I, nº 3, dez/1927, p.271-299)  
OBS: O conteúdo deste artigo compôs um dos capítulos do livro de Sampaio Dória, Educação Moral, publicado 
em 1928. 
3º) Formação da linguagem (Revista Educação, vol VII, nº 1, abr-maio/1929, p. 15-44) 
OBS: O conteúdo deste artigo, também, integrou outra de sua obra 

 

Educação: Curso realizado na Escola 
Normal de S. Paulo, publicado em 1933. 
4º) A formação do caráter (Revista Educação, vol XI, nº 2, maio/1930, p.150-159) 
OBS: O conteúdo deste corresponde, exatamente, à introdução e ao capítulo 1 da Parte IV, de seu livro 
Educação Moral (1928) 
351É interessante notar que na apresentação da composição da comissão de redação da Revista Educação, 
registram-se, distintamente, os representantes da Diretoria Geral da Instrução Pública e os da Sociedade de 
Educação.  
352 A respeito dessa comunicação, Crítica às modernas correntes da psicologia , não foi localizada sua 
publicação na revista da entidade. Nery (1999, p. 41) cita, também, a conferência proferida por Sampaio 
Dória, nessa 2ª fase, sobre o tema Autonomia didática , contudo, verificou-se que essa foi, na verdade, 
apresentada na sessão extraordinária de 10 de outubro de 1924, sessão bastante concorrida justamente devido ao 
tema, conforme anteriormente comentado. (Revista da Sociedade de Educação, vol III, nº 9, 10/12/1924, pp. 
260-268) 
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intitulada Psicologia experimental . Registrou-se, ainda, a participação de Lourenço Filho que 

comentou a exposição de Sampaio Dória, acrescentando que o ilustre mestre era muito mais 

adepto da psicologia do comportamento do que parecia . Lourenço Filho, segundo o relator 

da ata, utilizou-se, para provar sua afirmação, de passagens do compêndio de Psicologia, do 

mesmo Dr. Sampaio Dória 353. Logo depois, Lourenço Filho pediu a palavra para comentar 

o assunto na sessão seguinte . (Revista Educação, vol. I, nº 1, outubro/1927, pp. 83-86) .  

Não foi possível conhecer o teor da exposição de Lourenço Filho, acerca do mesmo 

assunto , pois não se localizou a publicação de nenhuma outra ata, após essa354. Todavia, é 

curioso o comentário de Lourenço Filho em relação à exposição de Sampaio Dória. Ao que 

parece, o ex-aluno interpretava o pensamento do ilustre mestre de modo diverso ao que o 

próprio Sampaio Dória havia exposto. Para Lourenço Filho a psicologia do comportamento , 

ou seja, o behaviorismo dos americanos era o fundamento da escola ativa 355. O principal 

representante do behaviorismo dos americanos era Willian James, cuja concepção de 

psicologia foi julgada por Sampaio Dória, na referida comunicação, como a mais 

razoável 356. Ao que parece, então, Lourenço Filho pretendeu identificar, na fala de Sampaio 

Dória, o que o mestre tentou amenizar, ou seja, sua estreita filiação à psicologia de Willian 

James, o que aliás Sampaio Dória já havia declarado desde sua primeira obra publicada 

 

Princípios de Pedagogia (1914)357. 

                                                           

 

353 Lembra-se que Lourenço Filho havia sido aluno de Sampaio Dória, na Escola Normal da Praça. A obra 
Psicologia, de autoria de Sampaio Dória, à qual Lourenço Filho reportou-se para, de certa forma, retificar o 
ilustre mestre , era, justamente, um compêndio das lições professadas na cadeira Psicologia, Pedagogia e 

Educação Cívica por Sampaio Dória, naquela instituição. 
354 Na 2ª fase de atuação da Sociedade de Educação, Lourenço Filho, além de sócio, foi membro da comissão de 
redação da Revista Educação, representando a entidade, nos anos de 1928 e 1929. (Cf. Anexo 9 ) Informou-se, 
ainda, na revista da Sociedade que Lourenço Filho, professor de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal da 
Praça, era o delegado, em São Paulo, do Bureau International D Educatión 

 

agremiação criada em 1926, que 
reunia dezessete membros de diferentes nacionalidades. (Revista Educação, vol IV, nº 1, julho/1928, pp. 80-83) 
355 Carvalho, 2001, p. 163. 
356 A expressão utilizada por Lourenço Filho 

 

behaviorismo dos americanos 

 

deve ser tomada com certo 
cuidado, uma vez que havia mais dissensos do que consensos entre os pragmatistas americanos. Para se entender 
melhor essa questão, consultar Warde (2002c)  
357 Lembre-se que a referida obra foi produzida pro ocasião do concurso prestado por Sampaio Dória para 
ingressar na Escola Normal da Praça. Observa-se, porém, que a filiação à psicologia de Willian James, ali 
confessada, ainda é bastante incipiente, considerando os escritos posteriores, posto que em Princípio de 
Pedagogia (1914) Sampaio Dória menciona outros pensadores, tais como Herbart Spencer, August Comte, 
Binet, Claparéde, Rousseau, o que parece diluir a importância de Willian James. Mais do que isso, na referida 
obra, Sampaio Dória desenvolve e declara sua concordância com a lei da recapitulação abreviada , à moda de 
Herbart Spencer. No entanto, quando Sampaio Dória declara, também na mesma obra, sua filiação ao método 
analítico de Willian James 

 

anti-spenceriano parece tentar demonstrar a possibilidade de conciliação de 
ambas teorias a respeito da aprendizagem. Já nos escritos posteriores, ele se desembaraça de Spencer e firma 
posição em Willian James. O que Sampaio Dória produz, em relação à essa certa junção indevida entre Spencer 
e Willian James, é chamado , por Warde (2002b) de apropriação difusa dos escritos de Spencer 

 

fenômeno 
verificado pela autora na literatura norte-americana e seu equivalente, por exemplo, no Brasil, em fins do século 
XIX e início do século XX. Deste modo, Sampaio Dória estaria expressando, em sua primeira obra a respeito, 
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Nesse sentido, caberia investigar, com mais vagar, o significado do comentário de 

Lourenço Filho à fala de Sampaio Dória, na referida comunicação, na medida em que parece 

expressar um debate refinado acerca das modernas correntes da psicologia , entre o mestre 

e seu  ex-aluno.     

4.7 - A RELAÇÃO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (ABE)    

A Associação Brasileira de Educação 

 

ABE, fundada oficialmente, por um grupo de 

13 intelectuais cariocas , em outubro de 1924 

 

apresentou-se com o objetivo de promover 

no Brasil a difusão e o aperfeiçoamento da educação em todos os ramos e cooperar em todas 

as iniciativas que tendam, direta ou indiretamente, a esse objetivo 358. 

Nesse sentido, a entidade tinha, de certo modo, finalidade semelhante à Sociedade de 

Educação 

 

já em atividade desde 1922 

 

embora a ABE pretendesse uma representação 

nacional 

 

intenção fracassada, uma vez que não alcançou a adesão de filiados nos demais 

estados do país359 

                                                                                                                                                                                         

 

justamente essa apropriação difusa . Os escritos posteriores de Sampaio Dória já evidenciam, como já dito, que 
refinou sua compreensão de Willian James, abandonando a concepção spenceriana - comteana da lei de 
recapitulação abreviada . Entretanto, havia quem se declarasse adepto dessa teoria por ocasião, por exemplo, dos 
debates em torno do método analítico, como foi o caso de Arnaldo Barreto. Em artigo já citado, na Revista da 
Sociedade de Educação dedicada ao referido tema, Arnaldo Barreto fundamentou-se na lei da recapitulação 
abreviada para defender a pertinência do método analítico no ensino da leitura. (Barreto, 1924, Revista da 
Sociedade de Educação, vol. II, nº 6, 10/6/1924, pp. 235-246) Arnaldo Barreto (1869) já bem mais velho que 
Sampaio Dória, fez seus primeiros estudos no Colégio Culto à Ciência, de Campinas 

 

sua terra natal. Em 
1891,formou-se pela Escola Normal da Praça. Além de atuar como jornalista em diversos locais, atuou como 
professor, inspetor escolar e diretor do Ginásio de Campinas e, ainda, diretor das Escolas do Lóide Brasileiro. 
Além disso, organizou as Escolas de Aprendizes de Marinheiros. No mesmo ano em que ocorreram as polêmicas 
com Renato Jardim acerca do método analítico, Arnaldo assumiu, em novembro de 1924 da Escola Normal da 
Praça.(Cf. Nery, 1999, 231 e, também, Melo, 1954) 
358 Carvalho, 1986, pp. 28, 29. A autora, ainda, informa que a fundação da ABE resultou do malogro na 
organização de um partido político 

 

Ação Nacional 

 

por iniciativa de um grupo de cariocas formado por 
basicamente os mesmos que fundaram a ABE, entre eles Heitor Lyra da Silva. (Carvalho, 1986, p. 15) A decisão 
de fundar o partido Ação Nacional resultou, por sua vez, da inviabilidade da fundação de uma Federação de 
Associações de Ensino , cogitada em reunião promovida, também, por Heitor Lyra da Silva. (Carvalho, 1986, p. 
28) De todas essas iniciativas vingou a ABE. Cabe, ainda, comentar a respeito da tentativa de fundação da 
referida Fundação. Segundo Nery (1999), na sessão da Sociedade de Educação, realizada em 23 de março de 
1924, Renato Jardim lembrou do convite da Liga Pedagógica do Rio , para que a Sociedade de Educação se 
inscrevesse na Federação de Educação fundada naquela capital . No entanto, Sampaio Dória argumentou contra 
o aceite do convite, já que implicaria onerosas despesas à Sociedade de Educação e tolheria sua livre 
manifestação . (Nery, 1999, p. 34) Ao que parece, diante da aceitação da justificativa de Sampaio Dória, o 
convite foi negado. Não há evidências explícitas de que a Federação de Educação , mencionada na referida 
sessão da Sociedade de Educação, seja a mesma que foi cogitada pelo grupo liderado por Heitor Lyra da Silva, 
embora a proximidade das datas acima informadas indique que sim. 
359 Vale lembrar que a ABE é caracterizada na historiografia consagrada como uma entidade pioneira no tocante 
à iniciativa de congregar os interessados nas questões educacionais. Um equívoco, portanto, tendo em vista a 
existência prévia, por exemplo, da Sociedade de Educação. Do mesmo modo merece a caracterização da ABE, 
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A posição da Sociedade de Educação em relação à ABE, principalmente, na 1ª fase de 

atuação da Sociedade, foi marcada por certa hostilidade, uma vez que a fundação da ABE não 

foi nem ao menos noticiada na revista da Sociedade360.  

A situação acima descrita foi alterada na 2ª fase de atuação da Sociedade de 

Educação361. A partir de 1928 as atividades da ABE passam a ser noticiadas amplamente na 

Revista Educação 

 

a já citada publicada organizada pela Sociedade de Educação e Diretoria 

Geral da Instrução Pública de São Paulo362. Nesse sentido, nota-se que a proximidade entre 

ambas agremiações  a Sociedade de Educação e a ABE, custou a ser efetivada 363. 

                                                                                                                                                                                         

 

também por essa mesma historiografia, como uma associação nacional. Conclusão indevida, como afirma 
Carvalho (1986, p. 12), especialmente considerando a trajetória inicial da ABE na década de 1920. Situação que 
se altera na década de 1930, quando passa a se organizar nacionalmente. 
360 Supõe-se que havia entre a Sociedade de Educação e a ABE uma disputa pelo poder no campo da educação, 
principalmente. Além disso, o fato da campanha educacional promovida pela ABE assemelhar-se aos 
movimentos cívicos nacionalistas (Carvalho, 1986, p. 90), já em atividade desde meados da década de 1910 

 

o que segundo Carvalho não tem sido suficientemente registrado pela historiografia 

 

pode indicar uma pista 
para entender as relações pouco amistosas entre a Sociedade de Educação e a ABE. Isso porque, se de um lado 
havia similaridade quanto às concepções de povo e nação, entre alguns dos participantes da ABE e, por exemplo, 
o grupo dirigente da Liga Nacionalista, por outro lado, havia elementos evidentemente conflitantes, 
especialmente no tocante ao papel da educação. (Carvalho, 1986, pp. 91-102) Embora, como alerta a autora, 
houvesse vários civismos na ABE, assim como foi verificado em relação às posições dos integrantes do grupo 
dirigente da Liga Nacionalista (Cf. Capítulo II, desta tese) Lembre-se, também, que uma parcela dos filiados à 
Sociedade de Educação, como já informado, integrava o grupo dirigente da Liga Nacionalista, recentemente 
proibida de atuar. Para alguns dos integrantes da ABE não cabia ao analfabetismo a culpa do atraso, do 
desgoverno, da anarquia, e dos muitos males que afligiam o país. Para eles mais nocivas, culpáveis e 
condenáveis eram as elites mal preparadas que governavam, assim como as legiões sempre crescentes de 
semi analfabetos que as sustentavam. A solução apresentada pretendia-se, entretanto, estritamente pedagógica, 
propondo-se como ampliação do âmbito formativo da escola. Era preciso, ao invés de apressadamente ensinar a 
ler, escrever e contar aos adultos iletrados  coisa de má pedagogia 

 

cuidar seriamente de educar-lhes os filhos 
fazendo-se freqüentar uma escola moderna que instrui e moraliza, que alumia e civiliza . Para Heitor Lyra a 
instrução pura e simples era uma arma perigosa . (Carvalho, 1986, pp. 101,102) Por isto, continua 

Carvalho, a remodelação da escola secundária e a reorganização do ensino superior foram os temas de estudos 
e debates privilegiados na ABE. (Carvalho, 1986, p. 148) Ainda que não explicitado, observa-se que a ABE se 
posicionava contrariamente a uma das principais campanhas da Liga Nacionalista. Entretanto, é importante 
lembrar, também, que a campanha contra o analfabetismo foi uma das ações desenvolvidas pela Liga. Além 
disso, a alfabetização dos adultos 

 

homens e mulheres operárias - não pode ser caracterizada como um ensino 
apressado da leitura escrita e cálculo, como foi demonstrado no Capítulo II dessa tese. Embora essa questão 
ainda mereça ser aprofundada, já é possível evidenciar alguns aspectos que deveriam gerar certo incômodo na 
relação entre a ABE e a Sociedade de Educação. Alerta-se, porém, que não há a intenção de reduzir as diferentes 
e, até, divergentes posições presentes na Sociedade de Educação, a ponto de considerá-la uma extensão da Liga 
Nacionalista. Todavia, há que se lembrar a participação de Frederico Vergueiro Steidel, presidente da Liga 
Nacionalista, na sessão de inauguração da Sociedade de Educação, na condição de orador. 
361 Tem-se por hipótese que a reorganização da Sociedade de Educação em 1927 já era uma resposta aos apelos 
do departamento carioca da ABE, porém não da forma como esta  associação pretendia, uma vez que a 
Sociedade não admitiu, inicialmente, a filiação à ABE. Talvez a reorganização da Sociedade de Educação 

 

inativa nos anos de 1925 e 1926 - pretendesse recuperar seu lugar nos movimentos e debates educacionais 
paulistas que, explicitamente, a ABE pretendia controlar. Contudo, a situação já não era a mesma, o que pode 
explicar a decisão da Sociedade de Educação de participar da ABE, o quanto fosse possível, e de, enfim, admitir 
sua existência. 
362 Publicavam-se, também, na Revista Educação artigos de integrantes da diretoria da ABE. 
363Para efetivar a filiação da Sociedade de Educação à ABE, houve alteração nos estatutos da Sociedade de 
Educação, conforme já informado. 
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Outra evidencia acerca do estreitamento dos laços entre as duas agremiações, em 

1928, foi realização da Iª Semana de Educação Brasileira, em São Paulo, organizada sob a 

coordenação de Renato Jardim, então presidente da Sociedade de Educação, atendendo ao 

apelo da ABE .(Revista Educação, vol V, nov/1928, nºs 2 e 3). Informou-se, ainda, que a 

iniciativa de organização desse evento inspirou-se na atuação da National Educational 

Association (NEA) - agremiação dos Estados Unidos.  

Sampaio Dória integrou a comissão organizadora da Iª Semana de Educação 

Brasileira, composta por trinta e seis membros, entre eles Lourenço Filho, Almeida Junior, 

Roldão Lopes de Barros. (Revista Educação, vol V, nov/1928, nºs 2 e 3) 364   

Entretanto, os laços de colaboração entre a Sociedade de Educação e a ABE tiveram 

curta duração. Em dezembro de 1928, na IIª Conferência Nacional de Educação, organizada 

pela ABE, iniciou-se um embate entre Renato Jardim, presidente da Sociedade de Educação e 

Fernando Magalhães, presidente da ABE - seção carioca365. 

Em fevereiro de 1929, Júlio Prestes, governador do estado de São Paulo tomou para si 

a tarefa de organizar a IIIª Conferência Nacional de Educação, diante dos desentendimentos 

entre o presidente da ABE  sessão carioca, Fernando Magalhães, e o presidente da Sociedade 

de Educação, Renato Jardim. A conferência, prevista para se realizar em setembro de 1929, 

em São Paulo, deveria ser, portanto, de responsabilidade da Sociedade de Educação, 

conforme decisão da IIª Conferência. A posição de Renato Jardim no embate com Fernando 

Magalhães teve total apoio dos principais membros da Sociedade de Educação366.  

Tudo leva a crer que a parcela da elite intelectual paulista filiada à Sociedade de 

Educação recusou o papel de coadjuvante nos debates educacionais.   

4.8 - A REDE DE RELAÇÕES DE SAMPAIO DÓRIA NA SOCIEDADE DE 
EDUCAÇÃO   

A partir do exposto pode-se concluir que na Sociedade de Educação Sampaio Dória 

integrou uma rede de relações na qual tanto iniciou laços de sociabilidade com alguns dos 

sócios da entidade, quanto estreitou laços antes iniciados. Desse modo, foi possível verificar, 

também, com quais dos integrantes da Sociedade esteve mais próximo. 

                                                           

 

364 Registrou-se no mesmo periódico a participação, nesse evento,  de Miguel Couto  presidente da  ABE. 
365.O episódio foi explorado por Nery (1999, pp. 168 -178), a partir do cruzamento entre as notícias publicadas 
na imprensa, as informações recolhidas no trabalho de Carvalho (1986), as correspondências entre Renato 
Jardim e Fernando de Azevedo e, ainda, entre este e Lourenço Filho. 
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O cruzamento da trajetória intelectual dos homens e mulheres com os quais Sampaio 

Dória conviveu na Sociedade de Educação, indicou que a Escola Normal da Praça e o OESP 

foram os principais locais de encontro dos fundadores da entidade. Possivelmente nessas 

instituições se construiu o projeto da Sociedade de Educação. Constatou-se, ainda, que os 

participantes mais ativos nesta entidade já haviam integrado, juntamente, com Sampaio Dória 

outras redes de relações como, por exemplo, a Liga Nacionalista e a Diretoria da Instrução 

Pública de São Paulo. 

Assim, ao que parece, após a frustração com a impossibilidade de permanência de 

Sampaio Dória na Diretoria da Instrução Pública, ou seja, um local de intervenção no âmbito 

da sociedade política, a rede de relações de Sampaio Dória perecia estar apostando, mais uma 

vez, na força organizativa da sociedade civil como estratégia de interferência nos rumos da 

educação, principalmente, no estado de São Paulo, visando, porém, interferir nos rumos do 

ensino em todo o país. 

Vale recordar, neste sentido, o discurso de Oscar Freire, na sessão inaugural da 

Sociedade de Educação. Expondo os fins da entidade, seu presidente apresentou uma 

avaliação do ensino brasileiro cuja organização, até então, vinha sendo realizada em 

retalhos , já que nenhum de seus graus havia sido objeto de obra unitária , de uma 

sistematização perfeita . Criado e desenvolvido fragmentariamente, o ensino público, no 

Brasil, nunca obedeceu às linhas gerais de um plano . Assim, a Sociedade ora inaugurada, 

pretendia contribuir para esta obra, fundamentada nos melhores métodos e na melhor 

ciência . Quais sejam? Aqueles construídos por nós mesmos, com a nossa atividade e com a 

nossa inteligência , esclarece Oscar Freire. O ensino no Brasil deve ser nimia (sic) e 

exclusivamente brasileiro, deve levar de começo esse cunho patriótico, essa tendência 

nacionalista . (Revista da Sociedade de Educação, vol. 1, nº 1, 10/8/1923, pp. 7, 10, 13) 

Destaca-se, então, nessa rede de relações aglutinada em torno da Sociedade de 

Educação, a participação de alguns dos integrantes de outras redes das quais Sampaio Dória 

participou, conforme relação abaixo organizada: 

- Liga Nacionalista: Geraldo de Paula Souza; José Carlos de Macedo Soares, Oscar 

Thompson, Ovídio Pereira de Campos, Prudente de Moraes Netto, Rodolpho Santiago. 

- Diretoria Geral da Instrução Pública: Almeida Junior, Sud Mennucci, Djalma Forjaz 

                                                                                                                                                                                         

 

366 Ao que parece, Nery (1999, pp. 168-178) sugere que o episódio evidenciou o compromisso da Sociedade de 
Educação, mais com seus próprios princípios, do que com os interesses políticos, entre o governo de São Paulo e 
o do Rio de Janeiro, que, supõe-se, estavam em jogo na organização da IIIª Conferência Nacional de Educação.  
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- Escola Normal da Praça: Almeida Junior, Lourenço Filho, Roldão Lopes de Barros, 

Fernando de Azevedo, Renato Jardim, José Ribeiro Escobar, Djalma Forjaz, José de 

Azevedo Antunes, Ruy de Paula Souza, Cristófaro Savério.  

Dentre os nomes acima citados, alguns deles participaram com Sampaio Dória, em 

1926, da fundação do Lyceu Nacional Rio Branco, tema do próximo capítulo.                             
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CAPÍTULO V - LYCEU NACIONAL RIO BRANCO: UM 

PROJETO DA REDE DE RELAÇÕES DE SAMPAIO DÓRIA   

É objetivo fundamental do Lyceu instruir e, ao mesmo tempo, 
educar num ambiente acolhedor de plena saúde física e moral. 
Sem se escravizar a nenhuma fórmula de rígida metodologia, 
procura o Lyceu assentar o seu ensino sobre os mais recentes e 
procedentes ditames da psicologia da infância e da 
adolescência, o que o leva a fugir à rotina, e adaptar ao nosso 
meio e às nossas necessidades culturais as melhores conquistas 
da pedagogia moderna. (Prospecto de 1926/1927, p.1)   

5.1   - LYCEU NACIONAL RIO BRANCO: A FUNDAÇÃO   

Em 25 de setembro de 1926, data da reunião histórica na casa de Savério Cristófaro 

com um grupo de amigos , decidiu-se criar o Lyceu Nacional Rio Branco. Compunha o 

grupo fundador, além de Cristófaro, Antonio de Sampaio Dória, Roldão Lopes de Barros, 

Almeida Junior, Lourenço Filho, Guilherme Merbach e outros 367.  

Localizada na cidade de São Paulo, a instituição reuniu entre seus alunos, os filhos dos 

próprios fundadores da instituição, filhos de seus parentes e colegas de profissão, bem como 

os filhos de uma parcela da elite política e econômica da cidade de São Paulo.   

5.1.1. Os Fundadores do Lyceu   

No Prospecto de 1928 informa-se a composição do Conselho Deliberativo da 

Sociedade Lyceu Nacional Rio Branco, com as respectivas credenciais de cada um de seus 

membros, apresentada na seguinte ordem368: 

-Dr. A. de Sampaio Dória (Professor da Faculdade de Direito, ex-Diretor da Instrução 

Pública do Estado de São Paulo) 

                                                           

 

367 Esse relato consta de uma obra produzida por Batista (1996, p. 55) por ocasião das comemorações de 
aniversário do Colégio Rio Branco. O exemplar consultado foi cedido, como gentileza, da direção da instituição, 
por intermédio da bibliotecária.  
368 O primeiro prospecto do Lyceu Nacional Rio Branco, provavelmente, foi publicado em 1927. No entanto, 
nesse prospecto as informações são bastante escassas. Os demais prospectos disponíveis datam dos anos de 
1928, 1930 e 1934, a partir dos quais foi possível conhecer aquilo que a direção do Lyceu julgou necessário 
publicar acerca da instituição. 
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-Dr. Roldão de Barros (Lente da Escola Normal do Braz, ex- Diretor do mesmo 

estabelecimento) 

-Dr. A. de Almeida Junior (Lente da Escola Normal do Braz, ex- Assistente do Instituto de 

Hygiene na secção de Hygiene Escolar ) 

-Prof. Savério Cristófaro (Professor adido à Escola Normal, Diretor-Fundador do Instituto Rio 

Branco) 

-Prof. Bergstrom Lourenço Filho (Lente da Escola Normal da Capital, ex-Diretor da Instrução 

Pública do Estado do Ceará, em comissão) 

-Dr. Henrique Bayma (Bacharel em Direito, do Instituto da Ordem dos Advogados de S. 

Paulo) 

-Prof. Guilherme Prestes Merbach (Professor Normalista, Docente do Antigo Instituto Rio 

Branco).  

Apesar de não constar nesse Prospecto de 1928 todas as credenciais dos fundadores do 

Lyceu, verificou-se que os laços profissionais e pessoais entre eles iniciaram-se na Escola 

Normal da Praça369. Sendo assim, esta instituição foi uma das primeiras redes na qual 

estiveram juntos cinco dos sete fundadores do Lyceu: Sampaio Dória, Cristófaro Savério, 

Almeida Junior, Lourenço Filho e Roldão Lopes de Barros370. 

O primeiro a ingressar na Escola Normal da Praça foi Roldão Lopes de Barros. 

Normalista de 27 anos de idade, Roldão assumiu, em 1911, a cadeira de Pedagogia e 

Educação Cívica na Escola Normal Primária. Poucos tempo depois, Sampaio Dória, em 1914, 

assumiu a cadeira de Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica na Escola Normal Secundária. 

Lourenço Filho, ex-aluno de Almeida Junior na Escola Normal Primária em Pirassununga, 

ingressou como aluno da Escola Normal Secundária, em 1916, sendo, então, aluno de 

Sampaio Dória. Almeida Junior, diplomado em 1909 por esta instituição, volta, em 1919, 

como assistente de direção. Logo em seguida, Lourenço Filho, também, retorna à instituição, 

em 1920, na condição de professor da cadeira de Pedagogia e Educação Cívica da Escola 

Normal Primária371.  

                                                           

 

369 É interessante notar que Sampaio Dória, Almeida Junior e Roldão Lopes de Barros não incluem em suas 
credenciais a Escola Normal da Praça Qual seria o motivo dessa omissão? Anos antes, ser professor dessa 
instituição representava grande prestígio. Teria mudado essa situação?  
370 Embora algumas das credenciais destes homens já tenham sido mencionadas nos capítulos anteriores, repete-
se aqui uma breve síntese para demonstrar que a Escola Normal da Praça foi o principal local de encontro desses 
homens.  
371 Lourenço Filho, como já informado, permaneceu pouco tempo na Escola Normal da Praça, pois no final do 
mesmo ano em que ingressou como professor, 1920, foi nomeado professor da cadeira de Pedagogia e Psicologia 
da Escola Normal de Piracicaba. Sua ida para essa cidade, segundo (Hilsdorf, 1998, p. 98) teve como objetivo 
auxiliar os trabalhos de implantação da reforma da instrução pública, aprovada na gestão de Sampaio Dória na 
Diretoria da Instrução Pública de São Paulo. (Cf. Capítulo II, desta tese). Em 1º de dezembro de 1921, Sampaio 
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Savério Cristófaro, um nome desconhecido na literatura educacional, foi professor do 

Curso Complementar e da Escola Modelo da Escola Normal Primária da Praça da República, 

bem como das Escolas Anexas integrantes da mesma instituição, nos anos de 1921 e 1922 

onde lecionou a cadeira de Matemática e Logicidade372. (Cf. Livro de Ponto da Escola 

Normal da Praça, 1915-1920) 

Os laços intelectuais entre esses homens, iniciados na Escola Normal da Praça, foram 

se estreitando com o passar dos anos. Uma primeira evidencia foi o engajamento de Sampaio 

Dória, Lourenço Filho e Almeida Junior na rede de relações construída em torno da Revista 

do Brasil 

 

fundada em 1916 por Monteiro Lobato e Júlio de Mesquita Filho, da qual 

Sampaio Dória foi um dos principais expoentes. Na Revista do Brasil Sampaio Dória e 

Almeida Junior foram colaboradores e Lourenço Filho, seu diretor, em 1919373.  

A participação de Almeida Junior e Lourenço Filho na gestão de Sampaio Dória, na 

Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, em 1920, é mais uma evidencia. Mesmo 

após a exoneração de Sampaio Dória, em abril de 1921, como já informado, esses laços 

pessoais e intelectuais foram mantidos, por meio do engajamento, principalmente, de Sampaio 

Dória, Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros e Savério Cristófaro na Sociedade de 

Educação, em suas duas fases (1924-1925 e 1927-1930) 374. (Cf. Capítulo IV, desta tese) 

Ainda vale destacar que Roldão Lopes de Barros, Sampaio Dória, Almeida Junior e 

Lourenço Filho cursaram Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo, 

embora em períodos diferentes  Sampaio Dória formou-se em 1908, Roldão Lopes de Barros 

                                                                                                                                                                                         

 

Dória 

 

já exonerado da Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, foi convidado por Lourenço Filho 
para ser o paraninfo da Escola Normal de Piracicaba. No mesmo ano Sampaio Dória apresentou dois trabalhos 
no Congresso Interestadual do Ensino Primário realizado no Rio de Janeiro: um sobre o papel social da Escola 
Agrícola de Piracicaba , e outro, sobre o ensino da pedagogia na Escola Normal, transcrevendo e oferecendo 
como padrão para todos as escolas do país, o plano de prática pedagógica elaborado e aplicado por Lourenço 
Filho em Piracicaba . (Hilsdorf, 1998, p.99). Além das relações intelectuais e profissionais entre Sampaio Dória 
e Lourenço, registrou-se uma cumplicidade pessoal entre eles. Lourenço Filho convidou Dória e sua esposa para 
serem padrinhos do primeiro filho de Lourenço Filho 

 

Ruy Lourenço Filho, nascido em 1925. (Cf. Monarcha e 
Lourenço Filho, 2001) 
372 Foram localizados apenas dois trabalhos escritos de Savério Cristófaro. Contribuição experimental e 
classificação dos tipos intelectuais , trabalho publicado n O Laboratório de Pedagogia Experimental (1914) 

 

uma espécie de coletânia de textos escritos pelos participantes do curso dirigido pelo Dr. Ugo Pizzoli. Savério 
Cristófaro teve como colegas nesse curso, entre outros, Almeida Junior, O outro trabalho escrito deixado por 
Savério foi Como se aprende Matemática, publicada pela Companhia Editora Nacional, possivelmente, em 1930, 
na coleção Biblioteca Pedagógica Brasileira, dirigida por Fernando de Azevedo. Há duas obras de Sampaio 
Dória que integram a mesma coleção, Como se aprende a Língua ou Nova Gramática  Curso Primário (1932) e 
Como se aprende a Língua 

 

Curso Geral (1931, 6ª edição). Esta coleção caracterizou-se por publicar obras que 
apresentassem seu conteúdo de acordo com o programa oficial das matérias de ensino. Tanto é que algumas 
dessas obras foram adotadas pela Diretoria da Instrução Pública de São Paulo. Entre elas está Como se aprende a 
língua, de Sampaio Dória. 
373 Um dos estudos mais exaustivos a respeito da Revista do Brasil foi produzido por De Luca (1999). 
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formou-se por volta de 1911 e Lourenço Filho em 1929. Certamente, por isto, apropriaram-se 

de ferramentas mentais muito semelhantes.  

As trajetórias de Sampaio Dória, Almeida Junior e Lourenço Filho 

 
duas gerações 

formadas na Faculdade Direito de São Paulo, novamente se encontram nessa instituição 

quando Lourenço Filho conclui o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, em 1929, época que 

Sampaio Dória era professor livre docente de Direito Internacional Privado e Público 

Constitucional, desde 1925, e Almeida Junior professor livre docente de Medicina Legal, 

desde 1928. Portanto, em fins da década de 1920, esses três homens estavam juntos, 

concomitantemente, em três redes institucionais 

 

a Faculdade de Direito de São Paulo, a 

Sociedade de Educação e o Lyceu Nacional Rio Branco.  

5.2 - A DIRETORIA DO LYCEU NACIONAL RIO BRANCO   

Sampaio Dória, Almeida Junior, Lourenço Filho, Roldão Lopes de Barros e Savério 

Cristófaro, além de fundadores do Lyceu, integraram sua diretoria, desde o início 

 

conforme 

a publicação do Prospecto de 1928, anteriormente citado 

 

permanecendo na direção da 

instituição até meados da década de 1930, embora com algumas modificações de caráter 

funcional, como atesta a documentação do Lyceu.  

No prospecto do Lyceu, publicado em 1930, a relação dos integrantes da direção é a 

seguinte:             

Então, dos sete fundadores do Lyceu, seis permanecem na direção até 1930. Além dos 

já citados - Sampaio Dória, Roldão Lopes de Barros, Savério Cristófaro, Almeida Junior, 

                                                                                                                                                                                         

 

374 Lembre-se que Lourenço Filho não consta entre os membros da 1ª fase da Sociedade de Educação, 
possivelmente, porque nesse período exercia o cargo de Secretário do Interior do Ceará, mas integrou a 2ª fase 
da Sociedade de Educação, ocupando o cargo de vice-presidente da diretoria eleita em 1928. 

Conselho Deliberativo:

 

Dr. Antonio de Sampaio Dória 

 

Dr. Roldão Lopes de Barros 

 

Prof. Savério Cristófaro

 

Dr. A. de Almeida Junior 

 

Dr. Bergstrom Lourenço Filho 

 

Prof. Guilherme Prestes Merbach 

 

Prof. Antonio Gonçalves da Silva

 

Dr. João de Sampaio Dória

  

Administração:

 

Diretor: Dr. Almeida Junior

 

Vice-diretor: J. Thomaz de Aquino

 

Chefe de disciplina: Christovam de Andrade

 

Secretaria: D. Ignez Vidulich

 

Escriturários: D. Jandira Viduluch, D. Violeta 
de Andrade e Pedro Baptista de Andrade 
Netto

 

Contador: Mario Marques

 

Escola Rio Branco (curso primário)

 

Diretor: Dr. B. Lourenço Filho
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Lourenço Filho 

 
consta, também, no quadro acima Guilherme Merbach375. Todavia, 

Henrique Bayma 

 
participante da reunião de fundação do Lyceu, já não figura entre os 

membros do Conselho Deliberativo376.  

Além disso, três outros nomes ingressam na diretoria da instituição: Prof. A. 

Gonçalves da Silva 

 
também professor da Escola de Comércio Rio Branco, J. Thomaz de 

Aquino e Dr. João de Sampaio Dória377. 

Observa-se que, exceto quanto a Lourenço Filho  diretor da Escola Rio Branco (curso 

primário), todos os outros fundadores que permaneceram no Lyceu atuavam, também, como 

professores na instituição. Sampaio Dória, Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros e Savério 

Cristófaro como professores do Curso Ginasial, assim como o irmão de Lourenço Filho, 

Oscar Bergstrom Lourenço 

 

professor também da Escola de Comércio Rio Branco e do 

Curso Pré-Médico, junto com Almeida Junior.  

No prospecto de 1934 verificam-se mais algumas alterações:     

Nesse momento estão somente cinco dos fundadores do Lyceu 

 

Sampaio Dória, 

Almeida Junior, Lourenço Filho, Roldão Lopes de Barros e Guilherme Merbach.. Contudo, 

observa-se que Lourenço Filho não consta mais como diretor do Curso Primário. A ausência 

de Cristófaro Savério, se explica devido seu falecimento em agosto de 1930, quando Sampaio 

Dória assumiu o cargo de presidente instituição378. 

Ao que parece, Savério Cristófaro era bastante estimado pelos integrantes do Lyceu379. 

O número 5 da Revista da Associação Escolar Rio Branco, de 13 de setembro de 1930, foi 

dedicado a ele. O sumário da revista é apresentado do seguinte modo380: 

                                                           

 

375 Ao que parece, a participação de Guilherme Prestes Merbach 

 

apresentado como professor normalista e 
docente do antigo Instituto Rio Branco 

 

na fundação e direção do Lyceu Nacional Rio Branco se explica pela 
proximidade com Savério Cristófaro. 
376 Sobre Henrique Bayma sabe-se que integrou a Liga Nacionalista de São Paulo (cf. Moreira, 1982, pp. 52-53 ).  
377 Os nomes desses três novos integrantes da direção do Lyceu Nacional Rio Branco não foram encontrados em 
nenhuma das outras redes de relações examinadas. Quanto ao Dr. João de Sampaio Dória, cuja relação de 
parentesco com Antonio de Sampaio Dória parece certa, também se desconhecem suas credenciais.  

378 A informação de que Sampaio Dória assumiu a posição de Savério Cristófaro, após seu falecimento, foi 
fornecida por Batista (1996). Vale informar, ainda, que Nórton Batista, além de autor da referida obra 
comemorativa da instituição, pode ser considerado como testemunha ocular de alguns dos fatos por ele 
mencionados, já que trabalhou na área administrativa do Lyceu. 
379 Um informativo do Colégio Rio Branco (1990) apresenta a cronologia da instituição, que se inicia em 1922, 
com o Curso de Admissão Rio Branco, fundado pelo Prof. Savério Cristófaro, na Rua da Consolação. Após 
algum tempo, muda-se para a r. Maria Anotnia, nº 52, onde recebe o nome de INSTITUTO RIO BRANCO . O 

Diretoria Social

 

Dr. A. de Sampaio Dória, presidente 
Dr. Roldão Lopes de Barros, vice presidente 
Dr. Almeida Junior, dirretor-técnico 

Conselho Fiscal

 

Dr. M. B. Lourenço Filho 
Prof. Guilherme Prestes Merbach 
Prof. A Gonçalves da Silva 

 



  
279

SUMARIO: 
Savério Cristófaro  Dados Biográficos  Redação 
Descansa, afinal, da tua grande luta!  Dr. A. Almeida Junior 
Foste bom!  Dr. Oscar Stevenson 
Descansa em paz!  Prof. José Rodrigues 
Último adeus  Wilma Ferreira 
Adeus! Mestre e Amigo!  Alcides Cyrillo 
Um professor de raça  Dr. A. de Sampaio Dória 
Um incitamento  Prof. A Gonçalves da Silva 
Dever indeclinável  José Mindlin 
A morte de um vencedor  Mario Guastini 
Prof. Savério Cristófaro 

 

Do Jornal dos Estudantes

 

O que escreve um aluno do Lyceu Nacional Rio Branco  Elpidio D. Bujamra 
Savério Cristófaro 

 

Do O liceu

 

Noticiário  

5.3 -  O CORPO DOCENTE DO LYCEU NACIONAL RIO BRANCO  

O corpo docente do Lyceu Nacional Rio Branco foi mencionado somente nos dois 

últimos prospectos disponíveis, de 1930 e 1934. A comparação entre esses dois documentos 

evidencia que ocorreram várias alterações na composição do grupo de professores em cada 

curso oferecido, não só por conta do aumento do número de professores, de acordo com o 

quadro acima, já que, de modo geral, os professores que permaneceram do ano de 1930 para o 

de 1934 foram poucos. O grupo de professores permanente foi composto por Almeida Junior; 

Roldão Lopes de Barros; Guilherme Merbach; Oscar Bergstrom Lourenço 

 

irmão de 

Lourenço Filho, ocupando a docência de vários cursos. Conforme já informado, todos estes, 

exceto Oscar Bergstrom Lourenço, eram os fundadores do Lyceu e compunham sua diretoria, 

juntamente com Sampaio Dória que, em 1930, também integrou o corpo docente do curso 

ginasial381.  

A presença dos fundadores do Lyceu no grupo de professores é um indicativo de seu 

envolvimento mais direto e constante na instituição e com os professores, embora pouco se 

                                                                                                                                                                                         

 

próximo marco da cronologia é o ano da fundação do Lyceu Nacional Rio Branco em 1926. Repetindo a mesma 
cronologia e interessado, particularmente, em contar a história do Colégio Rio Branco comprado das mãos de 
Sampaio Dória por José Ermírio de Moraes, Batista (1996) indica que Savério foi o principal responsável pela 
criação do Lyceu considerado uma continuidade do Curso de Admissão Rio Branco, o que merece ser 
reavaliado. Evidencia-se, assim, que Savério Cristófaro era reconhecido como figura de destaque no Lyceu. 
Nesse sentido, o fato de Sampaio Dória tê-lo substituído na direção , após seu falecimento, não deve ser 
menosprezado, pois isso indica que Sampaio Dória, entre os fundadores da instituição, já contava com 
credenciais que o destacavam como liderança do grupo. (Cf. Batista 1996) A questão é: seriam essas credenciais 
de natureza intelectual, profissional ou financeira? 
380 Somente se dispõe da capa da revista, apresentada por Batista (1996), na qual o sumário foi publicado. 
381 Lourenço Filho que no prospecto do mesmo ano consta como diretor do curso primário Nota-se que Sampaio 
Dória não consta como professor do curso ginasial do Lyceu, no Prospecto de 1934, talvez, porque ocupava a 
função de presidente do Lyceu. 
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saiba sobre a maioria deles 

 
além dos que já foram mencionados acima 

 
a não ser o que 

informa o próprio prospecto de 1934 a respeito do corpo docente 

Certo de que não seria possível ensino profícuo sem o concurso de professores 
capazes, tem o Liceu Nacional Rio Branco posto grande empenho na composição de 
seu corpo docente, eleito segundo o critério da idoneidade moral e da eficiência 
didática. Não têm docentes improvisados. Cada um deles é, na sua especialidade, um 
técnico experiente. Alguns vieram das escolas normais; outros, dos institutos 
universitários, após tirocínio na cátedra; outros, afinal, se fizeram no próprio Liceu. 
(Prospecto, 1934, p.5)  

Destacam-se dois aspectos relativos à citação acima. Um deles referente à menção dos 

lugares de recrutamento do corpo docente 

 

escolas normais, institutos universitários e o 

próprio Lyceu. As credenciais dos docentes eram tidas como as melhores, já que havia, na 

época, a denúncia quanto ao grande número de professores leigos que lecionavam na escola 

pública e particular, especialmente no curso primário. A questão da formação profissional 

específica e das condições pedagógicas necessárias ao exercício da docência ocupou as 

páginas de livros, revistas e jornais, bem como os debates em reuniões, conferências e 

congressos382. Além do que a prática de recrutar os melhores alunos para lecionarem na 

instituição em que se formaram já vinha de décadas, tendo sido instaurada na Escola Normal 

da Praça.  

Outro aspecto a ser destacado da citação acima, refere-se aos critérios valorizados pela 

diretoria do Lyceu para o recrutamento dos professores 

 

idoneidade moral, eficiência 

didática e formação técnica na sua especialidade. Aquilo que por muito tempo foi considerado 

o mínimo de exigência para ser professor, ou seja, idoneidade moral passou a ser considerado 

insuficiente, principalmente, os envolvidos na primeira reforma republicana paulista da 

instrução pública383. Nela implantou-se a exigência, já reclamada anos antes por alguns, 

quanto à formação pedagógica do professor. No entanto, durante as primeiras décadas da 

República essa exigência não havia sido cumprida em grande parte das escolas públicas do 

estado de São Paulo.  

Desse modo, a afirmação de que no Lyceu não havia docentes improvisados parece 

que pretendia diferenciá-lo de algumas das instituições de ensino públicas e privadas 

                                                           

 

382 A titulo de exemplo, lembra-se do discurso do presidente da Sociedade de Educação, Oscar Freire, por 
ocasião da sessão inaugural da entidade, citado no capítulo IV. 
383 Embora a Reforma Caetano de Campos, realizada nos primeiros anos da República (1892-1894), receba seus 
méritos considerando o estado anterior da Escola Normal, conforme analisaram seus contemporâneos, ainda na 
década de 1910, por diversas vezes, reclamou-se do caráter propedêutico e não profissional que marcava o 
ensino da Escola Normal.  



  
281

existentes na época384. O que pode ser explicado devido à trajetória profissional da maioria 

dos fundadores do Lyceu. Particularmente, três deles 

 
Sampaio Dória, Roldão Lopes de 

Barros e Lourenço Filho dedicaram-se à docência na Escola Normal na cadeira de Psicologia, 

Pedagogia e Educação Cívica, assim como a cadeira Metodologia e Processos de Ensino, 

assumida por Sampaio Dória em substituição a Oscar Thompson. (Cf. Livro de Ponto da 

Escola Normal, 1915-1920) Essas cadeiras eram responsáveis pelo conteúdo denominado de 

especificamente pedagógico da formação de professores385. Além disso, verificou-se que o 

tema da psicologia e da pedagogia foi de especial interesse para Sampaio Dória, Lourenço 

Filho e Roldão Lopes de Barros386. (Cf. Capítulo IV) 

Por meio do levantamento dos nomes dos professores do Lyceu, citados nos 

Prospectos de 1930 e 1934, constatou-se grande variação na composição do corpo docente de 

um documento para o outro. Desse modo, não foi possível conhecer a trajetória de formação 

de todos os integrantes do corpo docente do Lyceu. Tarefa que escaparia aos objetivos deste 

trabalho. Mesmo assim, procurou-se identificar se havia alguns destes nomes, relacionados na 

lista de professores do Lyceu, em alguma das redes de relações de Sampaio Dória, 

pesquisadas neste trabalho, tais como: a Escola Normal da Praça (nas décadas de 1910 e 

1920), a Liga Nacionalista, o OESP ou a Sociedade de Educação.  

Dois professores do curso ginasial do Lyceu, Joaquim Silva e José A de Azevedo 

Antunes, foram encontrados na relação dos professores participaram, em 1914, do Curso de 

Cultura Pedagógica ou Curso de Pedagogia Científica dirigido pelo Prof. Dr. Ugo Pizzoli e 

oferecido aos professores de pedagogia, inspetores escolares e diretores de grupos . Este 

curso foi uma das atividades promovidas pelo Laboratório de Pedagogia Experimental, criado 

por Oscar Thompson, então Diretor da Escola Normal da Praça. (Cf. Capítulo IV, desta tese) 

Na mesma lista estavam, também, Almeida Junior, Cristófaro Savério e Roldão Lopes de 

Barros. (Cf. O Laboratório de Pedagogia Experimental, 1914) 

                                                           

 

384 A respeito das credenciais exigidas para a ocupação do cargo de professor primário, na Instrução Pública 
Paulista,  nas primeiras décadas da República, consultar Souto. (Souto, 2005).   
385 Quando Sampaio Dória ingressou, em 1914, na Escola Normal da Praça, foi justamente o momento em que se 
tentou ampliar a formação pedagógica dos normalistas, já que houve o desdobramento da cadeira de Pedagogia, 
Psicologia, Metodologia, sob a responsabilidade de Cirydião Buarque, uma vez que se considerava este conteúdo 
bastante denso para ser tratado em apenas uma cadeira, conforme avaliou Almeida Junior, entre outros. (cf. 
Poliantéia Comemorativa do Ensino Normal de S. Paulo 1846-1946) Avançando neste propósito, Sampaio 
Dória, quando diretor geral da Instrução Pública de São Paulo, em 1920, inseriu no projeto de reforma da 
instrução pública uma nova alteração na cadeira de Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica do Curso Normal, 
desdobrada mais uma vez. (Cf. Lei nº 1750 de 20 de dezembro de 1920) 
386 Roldão Lopes de Barros, por sua vez, não deixou produção escrita. (Bontempi Jr, 2001, pp. 186-195). No 
entanto, a docência na referida cadeira atesta seu interesse por estes temas relativos aos conteúdos tidos como 
especificamente pedagógicos na formação do professor. 
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José de Azevedo Antunes foi, também, professor e diretor da Escola Normal da Praça, 

no período de 1920 a 1921387. (Cf. Poliantéia da Escola Normal) Além disso, foi um dos 

tesoureiros da Sociedade de Educação 

 
entidade na qual estavam engajados outros 

fundadores do Lyceu, como informado anteriormente. (Revista da Sociedade de Educação, 

vol III, nº 9, 10/12/1924, pp. 267-268) 

O restante do grupo que permaneceu no Lyceu, desde a fundação até meados da 

década de 1930, foi basicamente o mesmo que integrou a diretoria da escola. A partir dessa 

amostra, é possível afirmar que, senão todos 

 

já que não foram localizados 

 

ao menos uma 

parcela dos professores do Lyceu compartilhavam do que se denominou pedagogia 

moderna como será apresentado mais adiante388. 

Quanto ao número total de professores, observou-se que houve acréscimo nos cursos 

ginasial, de comércio e nos cursos vestibulares. No curso primário, por sua vez, houve 

diminuição do número de professores. Supõe-se que houve, igualmente, diminuição do 

número de alunos, pois a quantidade de alunos por classe parecia ser uma questão 

fundamental para os diretores do Lyceu. 

Esses dados expressam, no que diz respeito ao curso primário, que o Lyceu sofreu dos 

mesmos males constatados em todo o ensino primário nas primeiras décadas da República, 

ou seja, a baixa procura e o desprestígio, comparando-se com o ensino secundário, por 

exemplo. Contudo, em relação aos outros cursos, tudo indica que o Lyceu estava crescendo.   

5.4 -  A CLIENTELA DO LYCEU NACIONAL RIO BRANCO  

Afirmou-se anteriormente que estavam entre os alunos do Lyceu Nacional Rio Branco 

os filhos dos fundadores, filhos de seus parentes, amigos, colegas de profissão e filhos de 

algumas famílias da elite política e econômica da cidade de São Paulo. O destaque para esse 

aspecto justifica-se pelo fato de que a clientela atendida pelo Lyceu está sendo considerada 

uma das razões para o sucesso da instituição, isto é, o Lyceu não foi sustentado apenas pelo 

investimento material e profissional de seus fundadores e mantenedores. Entende-se que a 

                                                           

 

387 Lembre-se que esse diretor foi aquele que acompanhou Sampaio Dória na visita de despedida às classes da 
Escola Normal da Praça, quando se afastou da instituição para assumir o cargo de diretor geral da Instrução 
Pública de São Paulo. (Cf. Capítulo III, desta tese) 
388 Por ora cabe alertar que a acepção pedagogia moderna , implicava interpretações diversas, conforme j´á 
comentado no Capítulo IV, desta tese. No entanto, neste caso específico da pedagogia moderna adotada no 
Lyceu Nacional Rio Branco, os próprios documentos disponíveis 

 

os Prospectos já citados, dão conta de 
explicitar os aspectos que os diretores do Lyceu consideravam distintivos dessa pedagogia. 
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rede de relações entre os fundadores da instituição e as famílias que confiaram seus filhos, ou 

dependentes, aos seus cuidados foi uma das principais razões que garantiu, tanto a criação, 

quanto à manutenção do Lyceu  uma renomada instituição educacional. 

Ao que parece, a direção do Lyceu valeu-se da composição de seus alunos como uma 

forma de propaganda da instituição, já que no Prospecto de 1934 apresenta-se uma longa lista, 

contendo os nomes de todos os alunos matriculados no Lyceu até 20 de outubro de 1933 e 

respectivos pais ou responsáveis. 

Hum mil cento e três (1.103) alunos foram listados, dos quais duzentos e quarenta e 

cinco (245) no curso primário; seiscentos e sessenta e nove (669) no curso ginasial; noventa 

(90) nos cursos pré-médico, jurídico e politécnico, e noventa e nove (99) no curso comercial. 

(Prospecto, 1934, pp. 41-64)  

Na verdade, esse total de alunos não é muito maior em relação ao número de alunos 

matriculados no primeiro ano de funcionamento do Lyceu Nacional Rio Branco  setecentos e 

sessenta e cinco (765) alunos, dos quais cento e oitenta (180) matriculados no curso primário; 

cento e um (101) no curso comercial; trezentos e setenta e quatro (374) no curso ginasial e 

cento e dez (110) alunos no curso de preparatórios. (Prospecto, 1928, p.28) A diferença 

considerável está no curso ginasial que praticamente duplicou em sete anos. 

Esses números sugerem duas situações: se no primeiro ano de existência do Lyceu 

havia setecentos e sessenta e cinco (765) alunos, possivelmente a instituição mantida por 

Savério Cristófaro, antes da fundação do Lyceu, já era bastante reconhecida nos meios 

educacionais389. Esses números ainda sugerem que o Lyceu, comparando-se com outras 

escolas existentes na capital, já nasceu , e se manteve, como uma instituição de médio 

porte390. Entretanto, ao que parece, além da quantidade de alunos, o que contava era a 

procedência ou genealogia destes alunos. Não por acaso, então, o Prospecto de 1934 

apresentou os nomes dos alunos e respectivos responsáveis, em ordem alfabética. Entre eles 

estavam, por exemplo, os filhos: 

- Dos fundadores do Lyceu ou integrantes da diretoria e administração, tais como: 

Sampaio Dória, Lourenço Filho, Roldão Lopes de Barros; Guilherme Prestes 

Merbach; Joaquim Tomaz de Aquino;  

                                                           

 

389 Esse dado pode explicar, embora não seja suficiente, o fato de Batista (1996) considerar a pré-história do 
Lyceu, isto é, o Instituto Rio Branco, como uma continuidade da história do Lyceu, iniciada em 1926, assim 
como considerar Savério Cristófaro o grande líder da instituição prematuramente ceifado. 
390 Em 1945, quando Sampaio Dória fechou o Colégio Rio Branco havia um total de oitocentos e dez (810) 
alunos. 
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- De parentes dos fundadores: tais como: Julio de Sampaio Dória; Francisco 

Cristófaro; Maria Cristófaro; 

- De colegas de profissão dos fundadores: tais como: Renato Jardim (diretor da 

Escola Normal da Praça e membro da Sociedade de Educação); Raphael Correa 

Sampaio (Escola Normal da Praça e membro da Sociedade de Educação); Waldemar 

Martins Ferreira (amigo de Sampaio Dória e professor da Faculdade de Direito de São 

Paulo); 

- De integrantes da elite política e econômica da cidade de São Paulo: tais como: 

José Ermírio de Moraes (empresário); Roberto Mange (industriário); Armando Salles 

de Oliveira (cunhado de Júlio Mesquita Filho, nomeado intervertor de São Paulo em 

novembro de 1933); Antonio Carlos de Abreu Sodré; Francisco de Abreu Sodré; 

Ricardo Capote Valente; Pereira Barreto (deputado); E. H. Mindlin; Ricardo Medina 

Filho; Decio Paes de Barros; Juvenal de Toledo Piza; Manuel Carlos de Figueiredo 

Ferraz; Francisco Martiniano Rodrigues Alves; José Mariano Marrey Junior 

(deputado); Bento de Cerqueira Cesar (ex-integrante da Liga Nacionalista); José 

Bandeira de Mello; Paulo Arantes; José Luiz Limongi; Galileu Couto de Magalhães; 

Vicente de Paula Alvarenga; Carlos Alberto Vanzolini; Antonio de Almeida Prado; 

Oscar de Toledo Almeida Prado; Carlos Sampaio Vianna; M. Costa Manso; Bento de 

Cerqueira César; Caio Graccho de Souza Campos. Consta, também, o Instituto D. 

Ana Rosa como responsável por um aluno391.  

Os nomes acima mencionados indicam a proximidade dos fundadores do Lyceu com 

uma parcela da elite econômica, política e intelectual do estado de São Paulo. Supõe-se que, 

como já dito, tanto as credencias dos fundadores do Lyceu, quanto à organização pedagógica 

da instituição, descrita a seguir, constituíram-se os atrativos que explicam a adesão dessa elite 

ao Lyceu, diante de várias outras instituições escolares de renome na época, algumas das 

quais de longa tradição.   

5. 5 - LYCEU NACIONAL RIO BRANCO: A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO   

A criação do Lyceu foi apresentada como uma obra de cultura e patriotismo . 

(Prospecto, 1928, p.9) Os conteúdos e métodos de ensino necessários para a formação dos 

alunos nos vários cursos oferecidos no Lyceu, assim como as condições dos prédios e demais 

dependências, as atividades e práticas de convivência ali adotadas podem ser considerados 
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exemplos das concepções modernas de educação e aprendizagem defendidas pelos fundadores 

da instituição aqui destacados.  

Os prospectos disponíveis dão a conhecer a instituição quanto à: 

5.1. Estrutura dos prédios;  

5.2. Cursos oferecidos;  

5.3. Objetivos gerais;   

5.4. Os objetivos e organização pedagógica dos cursos oferecidos;  

5.5. Outras atividades desenvolvidas   

5.5.1 - A Estrutura dos Prédios: Instalações E Dependências     

Nesse item, pretende-se demonstrar que os fundadores do Lyceu, particularmente 

Sampaio Dória, Almeida Junior, Roldão Lopes de Barros e Lourenço Filho não somente 

reproduziram na instituição a organização e as práticas pedagógicas tidas como modernas, 

como também adotaram nos prospectos um dos modos criados pela modernidade para dar 

visibilidade aos seus feitos 

 

a fotografia utilizada como vitrine ao público. Por meio das 

fotos registradas nos prospectos, e cada vez mais utilizadas pela direção do Lyceu, foi dado a 

conhecer o cotidiano da escola em seus vários cursos. Nesse sentido, pode-se dizer que o 

discurso passa a ser visual 392. Apresentou-se o Lyceu Nacional Rio Branco muito mais por 

meio de imagens do que por meio da descrição textual393.  

A cronologia de instalação do Lyceu Nacional Rio Branco, demonstrada mediante a 

publicação das fotos, evidencia o crescimento de seu patrimônio394: 

- 1926/ 1927: Rua Dr. Vila Nova nº 285 (prédio de três andares) 

                                                                                                                                                                                         

 

391 O Instituto Anna Rosa editou um dos livros de Sampaio Dória, Psicologia (1926)., em sua primeira edição. 
392 Essa expressão foi utilizada por Monarcha (1999, p.137) no estudo acerca da Escola Normal da Praça, 
instituição reformada por Caetano de Campos, em 1894. De acordo com Carvalho (2001 a, pp. 139-142) a 
arquitetura escolar dessa mesma instituição, estaria representando um elemento constitutivo das novas 

relações pedagógicas . 
393 A impossibilidade de reprodução das fotos, dada a qualidade dos documentos disponíveis, implicou, 
contraditoriamente ao objetivo dos fundadores do Lyceu, a adoção do recurso textual, ou seja, tentou-se 
descrevê-las, oferecendo os detalhes julgados mais importantes. 
394 Talvez na data de fundação da instituição 

 

25 de setembro de 1926 

 

já houvesse um patrimônio material e 
cultural acumulado por Cristófaro Savério que, em 1922, fundou o Curso de Admissão, como já informado, 

localizado na Rua da Consolação, posteriormente denominado Instituto Rio Branco, transferido para o mesmo 
bairro, na Rua Maria Antonia nº 52, onde funcionou o internato do Lyceu Rio Branco em 1928. Isso sugere que a 
fundação do Lyceu pode ter significado um desdobramento da instituição fundada por Savério, já reconhecida 
nos meios educacionais, o que não quer dizer que o Lyceu esteja sendo considerado uma continuidade do 
Instituto Rio Branco, como afirmou tacitamente Batista (1996). O que deve ser, ao menos, questionado, posto 
que não é objeto de estudo deste trabalho aprofundar este aspecto. 
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- 7 de setembro de 1927: inauguração do prédio novo (de quatro andares) na 

Rua Dr. Vila Nova nº 20 - Todo de cimento armado, obedece aos mais 

perfeitos requisitos da higiene pedagógica . (Prospecto, 1928) Esse prédio foi 

denominado, posteriormente, de prédio central, no qual funcionava também a 

secretaria da instituição; 

- 1928: Além do prédio da rua Dr. Vila Nova, nº 20, informou-se a existência 

do prédio localizado na Rua Maria Antonia nº 52 (prédio de dois andares), 

onde funcionou exclusivamente o internato. Informou-se, ainda, que havia um 

túnel de comunicação entre os dois prédios; 

- s/d (mas possivelmente após 1930): informou-se nova localização da Escola 

Primária na Rua Maria Antonia nº 294, que havia funcionado no prédio da 

Rua Dr. Vila Nova, nº 20 (prédio de cinco andares); 

Sendo assim, verifica-se que, mais ou menos quatro anos após a fundação do Lyceu, a 

instituição contava com três prédios395.  

Em todos os prospectos apresentam-se, além das fotos das fachadas dos prédios que 

foram sendo incorporados à instituição, fotos das salas de aulas e demais dependências. As 

fotos das dependências internas dos prédios e suas respectivas legendas sugerem que havia a 

intenção, também, de registrar o crescimento da instituição e de mostrar as atividades 

desenvolvidas na escola, cujas características pareciam diferenciarem-se do que ocorria 

regularmente em uma escola tradicional , conforme o que se segue. 

No primeiro prospecto disponível (de 1927, talvez), as fotos apresentadas encontram-

se sem legenda. No entanto, comparando-as com as fotos apresentadas no Prospecto de 1928, 

já legendadas, pode-se afirmar que são apresentadas fotos da fachada e do saguão do novo 

prédio , denominado, posteriormente, de prédio central, situado à Rua Dr. Villa Nova, nº 

20396. Sobre esse prédio encontra-se a seguinte legenda: 

O novo prédio do Lyceu, construído à rua Dr. Villa Nova, 20, (quase esquina da rua 
Maria Antonia) entre a rua da Consolação e Avenida Higienópolis, destina-se 
especialmente às aulas dos diversos cursos do estabelecimento. Está completamente 
isolado das construções vizinhas, assim como dos dois outros prédios do internato do 
Lyceu. 

                                                           

 

395 Os três prédios do Lyceu Nacional Rio Branco localizavam-se em um dos bairros de concentração de 
instituições culturais, assim como de residência da elite cultural da cidade de São Paulo. (Cf. Americano, 1957) 
Neste bairro, situava-se, por exemplo, o Mackenzie College, fundado em 1870 por missionários protestantes (Cf. 
Barbanti, 1977). Ali, também, instalou-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo, em 1936, à Avenida Doutor Arnaldo, em algumas salas emprestadas, no belo palácio da Faculdade de 
Medicina .  
396 É curioso o fato de ser apresentada, já no prospecto que se supõem ser de 1927, a foto da fachada do novo 
prédio , visto que foi especialmente construído para essa finalidade e inaugurado somente no final deste ano. 
(Prospecto, 1928, p.4) 
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Todo em cimento armado, planta e construção dos engenheiros Nippoti & Bertolazzi, é 
um dos edifícios mais modernos da Capital, oferecendo todas as condições de segurança, 
estética e higiene. (Prospecto de 1928, p.13)  

Apresentaram-se outras sete fotos das dependências internas. Entre as fotos possíveis 

de serem identificadas estão: a foto do salão de festas (uma espécie de auditório); uma do 

pátio e outra, do mesmo pátio, mostrando os alunos 

 

do sexo masculino 

 

fazendo exercícios 

físicos e mais uma foto do refeitório397.   

As fotos publicadas no documento seguinte - Prospecto de 1928, já todas com legenda, 

são as seguintes: novamente da fachada do novo prédio , na rua Dr. Vila Nova nº 20; da 

fachada do internato, situado à rua Maria Antonia nº 52; de um grupo de alunos à frente do 

prédio novo; do grupo de professores do Curso Primário anexo ao Lyceu Nacional Rio 

Branco (três professores e cinco professoras); do Grupo de professores do Curso Ginasial 

Oficializado do Lyceu Nacional Rio Branco (quinze professores do sexo masculinos); da 

sala de aula comum (com aproximadamente sessenta (60) carteiras individuais, a mesa do 

professor e lousa). Consta na legenda dessa foto que havia doze salas como esta no Lyceu, 

além dos laboratórios de física e química, sala de ginástica e salão de conferências. Em 

seguida apresentou-se a foto do laboratório de química, com a seguinte legenda: onde cada 

aluno realiza as suas experiências. Vê-se nos armários, parte do copioso material para o 

ensino de física e de ciências naturais . As duas últimas fotos desse Prospecto de 1928 

apresentam aspectos de uma festa de ginástica de alunos, num dos pátios do Lyceu Nacional 

Rio Branco .  

No Prospecto de 1930 constam dezessete fotos legendadas, o que representa quase o 

dobro do número apresentado nos dois documentos anteriores. Novamente a fachada e o 

saguão do prédio central , da rua Dr. Vila Nova, são as primeiras fotos; em seguida 

apresentam-se: a foto do salão de festas; do refeitório; uma sala de aula comum , mas na 

legenda informa-se que há quatorze salas como esta, ou seja, duas a mais do que informado 

no prospecto de 1928. A foto do laboratório de química, também, foi novamente publicada.  

As fotos restantes, onze no total, foram apresentadas pela primeira vez. Cinco delas 

mostram os alunos do Curso Primário em atividades variadas: meninos e meninas, conforme a 

legenda, estão em trabalho coletivo, resumindo as noções de um centro de interesse . É 

possível visualizar oito crianças distribuídas ao redor de duas mesas; outra sala de meninos e 

                                                           

 

397 Há ainda nas primeiras páginas deste prospecto uma foto da fachada de um prédio, também sem legenda, que 
aparece somente neste documento. Talvez fosse o prédio da r. Dr. Vila Nova nº 285, onde funcionou o Instituto 
Rio Branco e onde deve ter iniciado o funcionamento do Lyceu, posto que o outro prédio, denominado de 
prédio novo foi inaugurado somente no ano de 1927. 
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meninas alguns sentados em carteiras individuais, enquanto um grupo de alunos executa o 

projeto de uma prateleira, destinada ao Empório Escolar , os demais realizam o mesmo 

trabalho em cartão . Uma foto com a seguinte legenda: Hora de trabalho livre . Nesta hora 

os alunos se ocupam em trabalhos de livre escolha, no que revelam suas tendências e firmam 

o espírito de iniciativa . 

Duas últimas fotos mostram as crianças do Curso Primário em visita ao estábulo 

modelo, examinam o alimento destinado aos animais, e desenham o que vêem . Na outra, as 

crianças estão em excursão a um parque de experimentação agrícola, também conforme 

informa a legenda. Há, ainda, uma foto mostrando um grupo de onze meninos de um time de 

futebol. Por fim, há cinco fotos dos alunos do ginasial e de outros cursos. Onze rapazes em 

uma aula prática de física ; uma turma maior de rapazes e moças em aula prática de 

química ; outra turma de rapazes e uma moça em aula prática de história natural . As duas 

últimas fotos mostram uma pose de um grupo de alunas (vinte e oito ao todo) e da primeira 

turma de graduandos do ginásio (mais ou menos quarenta e quatro rapazes e duas moças). 

Nesse último prospecto disponível, de 1934, apresentam-se dezenove fotos 

legendadas. Três delas mostram a fachada do prédio central em perspectiva mais ampliada e 

os pátios internos. Algumas dependências internas são reapresentadas, como a sala comum , 

com a legenda informando que há dezesseis destas, portanto, mais duas do que no prospecto 

de 1930; o salão de festas; salas de aulas do Curso Primário; laboratório de química e 

refeitório. Mas há, também, fotos de outras dependências que não haviam sido apresentadas 

nos prospectos anteriores, tais como: a cozinha, a biblioteca e a sala de visitas, além de outras 

fotos mostrando os alunos em situações variadas: em aula de dança ; no salão de jogos ; 

em festa literário-musical com que graduandos ginasiais solenizaram sua formatura ; 

excursão do primário à Segunda Feira de Amostras, na Água Branca e visita de estudos 

das classes adiantadas do primário no Aquário da Indústria Animal , conforme explica a 

legenda.  

A partir da descrição acima e observando um certo aprimoramento dos prospectos, 

com o passar dos anos, em relação ao aspecto iconográfico, é possível concluir que as fotos 

não são apresentadas como ilustração. Sugerem a intenção, como já dito, de oferecer um 

panorama da instituição, por dentro e por fora, assim como por meio dos recursos visuais e 

não só textuais, informar a metodologia de caráter moderno e experimental adotada nos 

diferentes cursos, tais como os laboratórios; as excursões; a educação física; os materiais 

utilizados nas aulas; a disposição dos alunos em sala de aula; os trabalhos coletivos; a 

presença de alunos do sexo feminino e masculino em uma mesma turma. 
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5.2.2 - Os Cursos Oferecidos    

Serão destacados, nesse item, os cursos oferecidos no Lyceu Nacional Rio Branco, 

conforme são apresentados nos quatro prospectos disponíveis, nos quais demonstra-se o 

incremento da atividade educacional na instituição, tendo em vista os elementos que foram 

sendo agregados aos prospectos, principalmente, com relação aos textos informativos e aos 

dados sobre as atividades desenvolvidas e sobre os alunos. Nesse sentido, evidencia-se que o 

Lyceu foi se fazendo como uma escola moderna .   

1º Prospecto; s/d (como já dito, possivelmente de 1926/1927): 

Contendo dez páginas, esse prospecto apenas menciona os cursos oferecidos na 

contra-capa, citados do seguinte modo: 

Cursos Gerais: Escola Primária 

 

Admissão ao Ginásio 

 

Curso Fundamental 

 

Curso 

Complementar  Escola Normal 

Cursos Especiais  Línguas Vivas  Educação Física  Caligrafia  Música  Dança  

O restante do prospecto, contendo fotos e textos, é dedicado à apresentação dos 

objetivos gerais do Lyceu; apresentação do regime de externato, internato e semi-internato. 

Informa-se, ainda, a promoção de reuniões de pais; o enxoval para os internos; o calendário 

escolar e o horário geral. No entanto, a maioria das informações deste primeiro prospecto, diz 

respeito aos alunos do regime de internato, talvez porque esta já era a maior clientela atendida 

no Lyceu. Percebe-se certa insistência da parte da diretoria do Lyceu, conforme se deixa 

entrever nos textos informativos dos vários prospectos, para que os pais optassem pelos 

regimes de internato ou semi-internato, considerados garantia de maior eficácia em relação à 

formação dos alunos398. A expressão mais declarada sobre isso está no prospecto de 1928. 

Após uma informação acerca dos estudos desenvolvidos no Lyceu, afirma-se: 

Esse estudo, paciente, meticuloso, exigindo conhecimentos muito especiais e aptidão 
educativa, torna-se mais perfeito, como é fácil de imaginar, nos alunos do regime de 
internato e de semi-internato, em que a observação do aluno é constante e 

                                                           

 

398 Essa questão da permanência do aluno o maior tempo possível na escola pode ser considerada outra 
característica da pedagogia moderna sobre o papel desta instituição. A escola para a pedagogia moderna passa 
a ser a instituição julgada mais eficaz e, até mesmo, a única eficaz para formar o homem novo exigido para a 
nova sociedade. A família, por sua vez, passa a ser desqualificada para tal função ou, quando muito, defende-se 
sua reeducação e sua preparação para cumprir determinadas tarefas na educação dos filhos. A instauração da 
prática de convocar os pais para reuniões no espaço da escola deve ser pensada nessa perspectiva. Por um lado, 
são chamados para serem informados sobre a educação dos filhos pois têm o pátrio poder; por outro, são 
chamados para serem educados sobre os princípios e práticas da escola. Esse é outro aspecto evidenciado nos 
prospectos do Lyceu Nacional Rio Branco. Denunciando esse novo papel da escola na pedagogia moderna, 
Narodowski (2001), denomina essa nova instituição que estava sendo organizada no XIX e início do XX no 
ocidente  a escola moderna 

 

como instituição de seqüestro . 
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ininterrupta. Convém lembrar que o internato do Lyceu é de tipo familiar, residindo o 
Diretor e vários professores no estabelecimento, os quais comem com os alunos à 
mesa, os acompanham nos recreios e dormitórios, realizando uma benéfica influência 
educativa. No internato não há assim, vigilantes ou fiscais, pois que os alunos se 
habituam a ser fiscais de si mesmos, aprendendo a bem proceder, em qualquer 
momento. (1928, p.11)  

Prospecto de 1928 

Nesse prospecto, contendo vinte e sete páginas, há um maior detalhamento das 

informações sobre a instituição e os cursos oferecidos. O primeiro texto, do qual cita-se um 

trecho, é dirigido Aos Senhores Pais

 

Ao apresentarmos, há um ano mais ou menos, o plano de cursos a vigorar, em 1927, 
no Lyceu Nacional Rio Branco, tivemos o ensejo de declarar que esta casa de ensino 
visava um programa educativo maduramente concebido, para cuja perfeita execução 
se haviam congregado, em hora feliz, os elementos docentes e materiais necessários. 
(...) 
Ao dar balanço, pois, ao nosso primeiro ano de trabalho, reafirmando e emendando, 
ainda para melhor, no que for possível, o programa de estudos do Lyceu, a ser 
cumprido em 1928, não poderíamos deixar de nos congratular, vivamente, com todos 
quantos bem compreenderam as intenções dos educadores aqui reunidos, numa obra 
de cultura e de patriotismo. (1928, p.9)  

Os cursos oferecidos no Lyceu eram: 
Curso Primário e Secundário 
Curso Ginasial Oficializado  
Curso para Exames Parcelados 
Escola de Comércio  
Cursos Especiais   

O Lyceu Nacional Rio Branco é um estabelecimento de educação integral, com 
perfeita seriação de cursos, desde o grau elementar ao ginasial ou secundário; mantém 
também ensino de preparatórios, uma escola de comércio anexa, e várias aulas 
avulsas, de especialização, repetição e cultura artística. (Prospecto, 1928, p. 13)   

Nota-se que houve diferenciação quanto à denominação de alguns cursos oferecidos 

no Lyceu. Ora se utiliza a denominação Curso Secundário, ora Curso Ginasial, em geral com 

o complemento oficializado . Quanto aos Cursos Especiais, anunciados inicialmente, são 

denominados, também, de aulas avulsas. Possivelmente, o uso de denominação distinta para 

informar sobre o mesmo curso, pretendia atingir uma parcela da clientela não familiarizada 

com as nomenclaturas adotadas nas várias reformas realizadas durante as primeiras décadas 

da República. Talvez, por isso mesmo, há outro texto informando detalhadamente quais eram 

os cursos especiais ou aulas avulsas oferecidos e qual sua destinação: 

O Lyceu Nacional mantém Cursos Especiais, de línguas (Português, Francês, Inglês, 
Alemão, Latim e Grego); de artes: Música, Desenho e Pintura; de Taquigrafia e 
Datilografia; de Ciências Naturais; de Literatura e declamação; de Filosofia, e de 
Aperfeiçoamento Pedagógico. 
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Os de Línguas, Ciências Naturais e Filosofia servem aos que, sob regime de transição 
dos exames de preparatórios, desejem preparar-se para as respectivas provas do 
Ginásio do Estado ou Colégio Pedro II. 
Os de Artes destinam-se especialmente aos alunos internos que desejarem maior 
aperfeiçoamento estético ou aproveitamento de suas aptidões artísticas, na pintura, 
desenho e música. (Prospecto, 1928, p. 19)  

Prospecto de 1930  

Esse terceiro prospecto disponível, contendo quarenta e três páginas 

 

portanto o 

dobro de páginas, comparando-se com o documento anterior 

 

apresenta informações que não 

foram fornecidas anteriormente, tais como: a composição dos responsáveis de cada curso; do 

corpo docente; a inclusão de outros cursos especiais, bem como a supressão de alguns antes 

oferecidos e a existência de uma Associação Escolar . Além de fornecer informações mais 

minuciosas sobre o que os alunos do regime de internato poderiam usufruir, como os serviços 

do gabinete dentários, rouparia, cabeleireiro, barbeiro e engraxate .  

Mantém-se em funcionamento, conforme o Prospecto, o curso primário 

 

Escola Rio 

Branco; o curso secundário 

 

no Ginásio Oficializado; o curso comercial 

 

na Escola de 

Comércio Rio Branco e os cursos especiais, porém com algumas diferenças. Inserem-se a 

Educação Física e o Curso Pré-Médico nesta categoria de Cursos Especiais, com especial 

destaque , ainda, para a Instrução Militar, as Línguas Vivas e Violino e Piano.  

Alguns cursos especiais, ao que parece, tinham o caráter de complementaridade, tais 

como: o curso de violino e piano. Outros tinham o caráter de cursos preparatórios, 

funcionando com aulas avulsas como, talvez, fosse o caso do curso de línguas, preparatório 

para o ingresso no Ginásio do Estado ou no Colégio Pedro II (Prospecto, 1928) e o 

preparatório para o ingresso nas faculdades, no caso do curso pré-médico399. (Prospecto, 

1930) 

Contudo, observa-se uma diferença quanto ao curso de educação física

 

incluído 

nesta categoria de cursos especiais, já que era oferecido a todos os alunos que quisessem 

freqüentá-lo, com isenção da cobrança de taxa extra, exceto para os alunos do regime de 

internato, cuja freqüência era obrigatória. Além disso, foi dedicado ao curso de educação 

física , nesse Prospecto de 1930, um texto informativo em destaque 

 

o que demonstra a 

importância desse curso para a direção da instituição.  

                                                           

 

399 É interessante o fato de ser oferecido, em uma mesma instituição, o curso regular e o não regular . O ensino 
de preparatórios foi o curso que caracterizou a primeira instituição fundada por Savério Cristófaro no início da 
década de 1920. No prospecto de 1934 verifica-se a extinção destes cursos. As alterações promovidas por meio 
da Reforma Francisco Campos, em 1931-1932, podem ser a razão destas mudanças. 
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Organizamos um curso de educação física, dirigido por especialista. A ele são 
obrigados todos os internos, salvo motivo de saúde, podendo freqüentá-lo, também, os 
externos e semi-internos, independente de qualquer contribuição especial.  
Há, nesse curso, os exercícios gerais de ginástica sueca, aquela que melhor responde 
ao precavido princípio da dosagem e localização do exercício. Para os que desejem, 
existe igualmente curso de box (sic). 
Em nossa Praça de Esporte, praticam os alunos, durante as horas de ginástica, ou nas 
de recreio, toda espécie de jogos esportivos. Os internos, Pensionistas e mesmo alguns 
grupos de externos mantêm vários quadros de futebol, que disputam campeonatos 
entre si ou com outros colégios da Capital ou do Interior. O quadro da Associação 
Escolar Rio Branco tomou parte do Campeonato Colegial de 1929 e obteve o primeiro 
lugar. 
Para as alunas, está formado um Clube de Bola ao Cesto. 
Estabelecemos a praxe de comemorar o aniversário do Lyceu (25 de setembro) com 
grandes competições esportivas. A de 1929 se revestiu de muito brilho, tendo sido 
distribuídos numerosos prêmios. (Prospecto, 1930, p.35)   

Verifica-se que a educação física é entendida, então, não como uma matéria ou 

disciplina mas como um curso específico, o que poderia ser interpretado como tendo um 

caráter de complementaridade, assim como eram os outros cursos especiais oferecidos no 

Lyceu. No entanto, considerando a forma como é apresentado nesse prospecto, bem como a 

trajetória de formação dos fundadores do Lyceu, é possível afirmar que a educação física não 

tinha um caráter complementar. Ao contrário, era entendida como um dos três aspectos 

componentes da formação integral do indivíduo400. Sendo assim, tanto a descrição das 

atividades desenvolvidas no referido curso de educação física , quanto o alerta acerca da 

isenção de qualquer taxa extra para os interessados em freqüentá-lo, parece indicar a intenção 

de atrair a participação de todos os alunos da instituição. 

A marca dos conteúdos e métodos da chamada pedagogia ou escola moderna está 

presente no Lyceu em outros cursos, naquilo que era possível diferenciar-se. Outro exemplo 

refere-se ao Curso Pré-Médico. Embora não tivesse sido mencionado nos prospectos 

anteriores, consta informação de que já era oferecido há quatro anos, conforme o texto abaixo. 

Para os candidatos às Faculdades de Medicina, temos um curso especial, em que se 
ensinam exclusivamente a Física, a Química e a História Natural, de acordo com os 
programas de exames vestibulares daquelas Escolas Superiores. O ensino é feito por 
especialistas de cada uma das matérias, e tem caráter teórico-prático. A parte prática, 
de inestimável valor para a educação médica, é realizada nos laboratórios e gabinetes 
do Lyceu. Nas Faculdades do Rio e de São Paulo, já se contam por dezenas os 

                                                           

 

400 A defesa dessa concepção a respeito da educação física fez parte dos debates educacionais, em São Paulo, 
desde meados da década de 1910. Na lei nº 1579 de 19/2/1917, consta a Educação Física (escotismo e 
ginástica) como uma das onze disciplinas que formavam o professor do curso complementar 

 

uma espécie de 
curso normal rápido. Essa informação foi citada por Tanuri (1979, p.140). Lembre-se o fato de que, em 1917, 
Oscar Thompson era o diretor geral da Instrução Pública de São Paulo. Essa disciplina foi incluída na formação 
do professor desse curso complementar antes mesmo da psicologia, ou da pedagogia. Outro dado bastante 
significativo é o fato de que entre as dez comissões organizadas pela Sociedade de Educação, em 1930, consta 
uma especificamente destinada ao tema da Educação Física, conforme foi informado no Capítulo IV deste 
trabalho. 
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acadêmicos que passaram, nestes quatro últimos anos, pelo nosso curso pré-médico. 
(Prospecto, 1930, p.33)  

O Lyceu Nacional Rio Branco, uma obra de cultura e patriotismo oferecia, ainda, 

um curso de caráter especial, portanto, não obrigatório, denominado Instrução Militar, sob a 

responsabilidade do Sargento Antonio Menezes401. Nota-se que já no Prospecto de 1928 

consta, em destaque, uma carta do Diretor  Prof. Savério Cristófaro, informando o seguinte: 

Há no Lyceu Nacional, com caráter permanente, um curso de instrução militar para o 
exame de candidatos a reservistas do exército nacional. Os exames dos candidatos em 
idade legal são prestados perante uma Comissão Oficial, designada pelo Governo, 
recebendo os alunos aprovados a sua caderneta de reservista. Nos exames prestados 
em 1926 e 1927 os alunos do Lyceu conseguiram 100% nas aprovações. (Prospecto, 
1928, p.27)  

Prospecto de 1934 

Esse último prospecto disponível, comparado ao anterior, contém mais do que o dobro 

de número de páginas 

 

sessenta e cinco. Observa-se um detalhamento ainda maior em 

relação a todos os aspectos acima destacados, demonstrando a intenção da diretoria do Lyceu 

em garantir a visualização de todo o funcionamento da instituição, bem como seu 

aprimoramento e adequação à nova legislação vigente, a Reforma Francisco Campos402. 

Tais mudanças observadas nesse prospecto de 1934 indicam o crescimento da 

instituição e sua afirmação no campo educacional403. 

Pela primeira vez, em 1934, foi apresentada a Escola Normal Rio Branco. 

Acrescentou-se, ainda, à modalidade de Cursos Especiais, os chamados Cursos 

Vestibulares , cuja característica era a mesma do chamado Curso Pré-Médico. No entanto, 

incluíram-se mais dois, os denominados pré-jurídico e pré-politécnico404. Assim, eram três 

                                                           

 

401 Como já informado, alguns dos fundadores do Lyceu, particularmente Sampaio Dória, estiveram engajados 
na Liga Nacionalista, para a qual a instrução militar era uma das principais bandeiras de luta. 
402A Reforma Francisco Campos foi decretada entre 1931 e 1932, como informado anteriormente. Tratou da 
organização do ensino superior, do ensino comercial e do ensino secundário. Sobre isto conferir, por exemplo, 
Romanelli (1983, p.131). 
403 Há um espaço de quatro anos entre o Prospecto de 1930 e o de 1934. Esse espaço pode ter diversas razões. 
Em 1930 faleceu Savério Cristófaro, diretor da instituição, o que deve ter causado certo abalo nos integrantes da 
instituição, como informado anteriormente. Ademais, os primeiros anos da década de 1930 foram bastante 
agitados do ponto de vista da política federal e estadual, devido ao golpe de Estado. Período de mudanças 
significativas na sociedade brasileira e de grande expectativa sobre os rumos dessas mudanças. Alguns dos 
fundadores do Lyceu, como Sampaio Dória, Roldão Lopes de Barros e Almeida Junior e Lourenço Filho 
estavam engajados, também, nos debates sobre a educação na nova constituição. Sampaio Dória e Almeida 
Junior encontravam-se, ainda nesse momento, no grupo que elaborou o projeto de criação da Universidade de 
São Paulo. Todos esses acontecimentos, possivelmente, impuseram aos fundadores do Lyceu um período de 
reorganização da instituição.  
404 Cabe salientar que em cada uma dessas faculdades públicas, havia um curso preparatório de tipo semelhante 
ao oferecido no Lyceu Nacional Rio Branco.  
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cursos preparatórios oferecidos, respectivamente, para os candidatos às Faculdades de 

Medicina, Direito e Escola Politécnica.   

5.5.3 -  Os Objetivos Gerais do Lyceu Nacional Rio Branco   

O Prospecto de 1926/1927 (p.1) informa405:  

É objetivo fundamental do Lyceu instruir e, ao mesmo tempo, educar num ambiente 
acolhedor de plena saúde física e moral. Sem se escravizar a nenhuma fórmula de 
rígida metodologia, procura o Lyceu assentar o seu ensino sobre os mais recentes e 
procedentes ditames da psicologia da infância e da adolescência, o que o leva a fugir à 
rotina, e adaptar ao nosso meio e às nossas necessidades culturais as melhores 
conquistas da pedagogia moderna. (Prospecto de 1926/1927, p.1)  

No documento seguinte, publicado em 1928, em um texto dirigido aos senhores 

pais , explicitam-se, ainda, outros aspectos que compõe o tratamento pedagógico dispensado 

aos alunos do Lyceu. 

Ao mesmo tempo que se exige de cada aluno, no LYCEU NACIONAL, um esforço 
compatível com a sua idade e com as suas condições fisico-psicológicas, estudam-se-
lhe as aptidões especiais, procurando adaptar-se-lhe um trabalho conveniente e bem 
orientado. Ninguém é, assim, nos estudos do Lyceu, forçado a dar mais do que aquilo 
que realmente é capaz de dar, mas conduzido a fornecer aquilo que realmente pode 
apresentar. Os ensaios de orientação profissional que, cremos, fomos os primeiros a 
realizar, no Brasil, vieram demonstrar também que nem sempre as aptidões dos alunos 
são as necessárias à carreira que ele mesmo pretende, por sugestão ou desavisado 
conselho, ou ainda por imposição de seus maiores. (Prospecto de 1928, pp. 10-11)  

O princípio da laicidade da educação em seu sentido mais rigoroso foi, também, 

adotado na instituição, conforme as palavras de seu diretor, Savério Cristófaro: O Lyceu 

Nacional respeita as crenças de seus alunos, sejam quais forem, facilitando as suas práticas 

religiosas. Não permitirá, porém, em hipótese alguma, qualquer discussão sobre o assunto, ou 

propaganda de qualquer seita no interior do estabelecimento . (Prospecto, 1930, p. 27) 

Cada um dos elementos mencionados, nas citações acima, dizem tudo a respeito de 

como a direção da instituição procurava evidenciar sua filiação à chamada pedagogia 

moderna, em todos os seus detalhes.     

                                                           

 

405. O texto referente à citação que segue foi destacado na epígrafe deste capítulo. 
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5.5.4 -  Os Objetivos e Organização Pedagógica dos Cursos Oferecidos no  Lyceu Nacional 

Rio Branco   

5.5.4.1 -  Curso primário  

Salienta-se o fato de que a direção do Lyceu dedicou maior espaço nos Prospectos 

para descrever, com riqueza de detalhes, os objetivos e a organização pedagógica do curso 

primário, denunciando ser a menina dos olhos da instituição406. Além disso, é possível 

identificar diversos aspectos que afirmam o caráter moderno do Curso Primário oferecido 

no Lyceu.  

O Curso Primário, ou fundamental, compreende cinco anos, e se destina a meninos e 
meninas de 7 a 14 anos de idade. No primeiro ano podem ser recebidos, 
excepcionalmente, meninos de seis anos completos, desde que apresentem suficiente 
maturidade para o trabalho escolar respectivo. Alunos que já tenham cursado outra 
escola, ou recebido instrução em casa, podem ser matriculados, mediante exame 
prévio, em qualquer dos anos deste curso, de acordo com o adiantamento revelado e 
sua idade mental. 
O Curso Primário não se destina apenas a preparar os alunos do Lyceu para o curso 
secundário. Embora haja, entre os programas do dois graus de ensino, uma perfeita 
coordenação, e de tal modo que os alunos do 5º ano possam, com segurança, prestar 
exames de admissão ao curso ginasial, e seguir-lhes os estudos com o máximo de 
proveito, tem o curso primário uma finalidade própria, fins educativos peculiares e 
especiais. 
Fazendo o aprendizado da leitura, da escrita e do cálculo, a criança é levada também a 
exercer, metodicamente, todas as funções mentais, habituando-se a observar, a 
experimentar, a imaginar e inventar, a racionar e provar por si; ao mesmo tempo, 
aprende a zelar pela saúde, graças aos hábitos que adquire nos exercícios de educação 
física, a cargo de professor especialista no assunto, e pelos conhecimentos de higiene; 
adapta-se à vida normal de hoje, pelas noções imprescindíveis das ciências naturais, 
deveres cívicos e sociais. 
Os processos de ensino são os mais metódicos, os mais simples e os mais práticos. O 
curso primário do Lyceu visa imprimir amor ao estudo tanto pela observação como 
pela leitura, experimentação pessoal, excursões e aulas-passeio, de modo que o 
menino se habitua, de futuro, a instruir-se por si mesmo. (Prospecto, 1928, pp. 15-16)  

Da citação acima, destacam-se: a informação a respeito da faixa etária atendida; a 

freqüência de meninos e meninas nas mesmas salas de aula; o critério de classificação dos 

alunos por meio da idade mental; o caráter formativo e não somente propedêutico do ensino 

primário; a metodologia intuitiva; a valorização da educação física, dos conhecimentos de 

                                                           

 

406 Vale lembrar que Lourenço Filho consta no Prospecto de 1930 como diretor da Escola Rio Branco (Curso 
Primário). 
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higiene e da formação cívica. Tais aspectos foram reiterados em outros textos informativos do 

Lyceu acerca do ensino primário ou Escola Rio Branco, ou ainda, Escola Ativa 407. 

No Prospecto 1930 (p.19), quanto ao curso primário, repete-se basicamente o mesmo 

texto apresentado no Prospecto de 1928, porém com o acréscimo de outros detalhes como, por 

exemplo, a informação de que era por meio de exames e testes

 
que se determinaria o 

adiantamento e a idade mental do aluno, além de outras descrições acerca do que se entendia 

ser o moderno processo de ensino.  

Com o título OS MÉTODOS E PROCESSOS, explica-se: 

Para a consecução de tal finalidade, adotam-se, tanto quanto o permitam as 
circunstâncias, os mais modernos processos de ensino, os da Escola Ativa , de que a 
Escola Rio Branco é a pioneira em São Paulo. 
O segredo de tais processos está em tirar o maior partido dos interesses naturais da 
criança, levando-a a observar, a associar e a exprimir, tudo de modo a que possa 
extrair de seu trabalho a maior vantagem educativa. Evitam-se as decorações estéreis, 
o trabalho fatigante e nocivo do aprendizado verbalista. Dão-se, contudo, tarefas 
apropriadas à idade e ao adiantamento da criança, e habitua-se o aluno a usar, 
inteligentemente, de compêndios e livros de consulta. Este último ponto, muitas vezes 

                                                           

 

407 Nota-se a utilização dessa denominação Escola Ativa somente nesse caso do curso primário do Lyceu. Nos 
demais cursos, de modo geral, adotou-se a denominação pedagogia moderna , conforme os prospectos 
disponíveis, já citados. Ao que tudo indica, não havia um consenso quanto ao significado dessas expressões. 
Tendo em vista que Lourenço Filho era o diretor do Curso Primário do Lyceu ou Escola Ativa 

 

denominação 
utilizada em alguns documentos da instituição 

 

é interessante destacar a informação fornecida por Carvalho 
(2001a). A autora apresenta a posição de Lourenço Filho, registrada em duas correspondência, com dois 
cearenses 

 

Moreira de Souza e João Hippolyto de Azevedo Sá, os quais Lourenço Filho conheceu por ocasião 
de sua passagem pelo estado do Ceará, quando organizou a reforma da instrução pública, em 1922. Na ocasião, 
Lourenço Filho havia assumido a Diretoria Geral da Instrução Pública do Ceará e João Hyppolyto era diretor da 
Escola Normal de Fortaleza. Ambas correspondências datam do ano de 1930, portanto mesmo ano de publicação 
do Prospecto do Lyceu acima examinado. Na primeira correspondência citada por Carvalho (2001a), de 10 de 
março de 1930, João Hyppolito questiona Lourenço Filho: a Reforma da Instrução Pública promovida por 
Lourenço Filho no Ceará, no início da década, podia ser considerada uma reforma segundo os preceitos da 
pedagogia da Escola Nova? Ou teria sido ela concebida nos marcos da velha pedagogia? Era ela escola ativa ? 
(Carvalho, 2001a, pp. 159- 160) A questão demandou cautela da parte de Lourenço Filho que procurou 
responder ao colega de modo a explicitar o fosso existente entre a nova e a velha educação; entre a pedagogia 
moderna que fizera a glória do modelo escolar paulista e a pedagogia da escola nova que vinha tomar o seu 
lugar . Após vários esclarecimentos no sentido de distinguir escola ativa e escola nova , Lourenço Filho 
declara: a Escola ativa é apenas um de seus capítulos . (Carvalho, 2001a, p. 160) Tema que aliás, ainda 
segundo Carvalho, havia gerado diversas polêmicas no estado de São Paulo, a partir da Reforma Sampaio 
Dória . (Carvalho, 2001a, pp. 158-159) Assinala-se, também, a correspondência, acima citada, entre Lourenço 
Filho e Moreira de Souza, uma vez que, Respondendo a comentários que Souza lhe enviara sobre algumas 
instituições paulistas que havia visitado, Lourenço aproveita a oportunidade para marcar, de modo mais nítido, o 
abismo existente entre as genuínas experiências de escola ativa que vinham sendo realizadas em São Paulo sob 
seu patrocínio, fora da rede pública, na Escola Rio Branco . (Carvalho, 2001a, pp. 159- 160) Assinala-se, em 
primeiro lugar, o fato de Lourenço Filho distinguir pedagogia moderna e pedagogia da escola nova, sugerindo 
que esta estava sendo substituída por aquela. Considerando a pergunta de João Hippolyto, poder-se-ia, então, 
entender que, ao menos implicitamente, Lourenço Filho entendia pedagogia moderna como sinônimo da velha 
pedagogia . Em segundo lugar, assinala-se o fato de Lourenço Filho caracterizar a Escola Ativa como um 
capítulo da pedagogia da escola nova . Na verdade, esta informação citada por Carvalho (2001a), lança mais 
dúvidas sobre a intenção insistente da direção do Lyceu Nacional Rio Branco em caracterizá-lo como uma 
instituição filiada à pedagogia moderna . Uma hipótese que parece razoável seria o fato dos prospectos do 
Lyceu constituírem uma expressão, neste caso destacado, de um certo litígio entre Lourenço Filho e alguns dos 
fundadores da instituição, por exemplo, Sampaio Dória, posto que a defesa da escola ativa ou pedagogia da 
escola nova não fazia parte de seu vocabulário. Algo semelhante já foi comentado no Capítulo IV.  
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desprezado em nossas escolas, é bastante cuidado na Escola Rio Branco, que se 
esforça por habituar o aluno, desde cedo, a trabalhar por si, contando com os seus 
próprios recursos. (Prospecto, 1930, p.21)  

A Escola Ativa estaria sendo adotada, então, em oposição ao ensino baseado nas 

decorações estéreis , no trabalho fatigante e nocivo do aprendizado verbalista 408. A 

Escola Ativa era sinônimo de escola moderna ou, ainda, de escola experimental , 

conforme citação abaixo 

UMA ESCOLA MODERNA. 

 

A Escola Rio Branco tem o tipo não só de 
uma escola graduada e seletiva, mas o de uma escola experimental, em que os 
professores procuram dia a dia melhorar o seu ensino, modelando-o pelo que de 
melhor se tem feito no país e no estrangeiro. (Prospecto, 1930, p. 23)   

No Prospecto de 1934 apresenta-se o seguinte texto: 

A moderna pedagogia primária

 

Foi a observação do trabalho dos alunos, no curso ginasial, que levou o Liceu 
a criar uma escola primária anexa, em que melhor se preparassem os candidatos ao 
curso secundário. Neste, não importa tanto o acúmulo de noções verbais adquiridas, 
mas o desenvolvimento de qualidades de iniciativa, de sistema de trabalho, de 
organização 

 

que as escolas primárias comuns raramente podem oferecer. Está claro 
que, preparando desse modo para uma melhor continuação nos estudos, prepara, 
também, melhor para a vida em geral. (Prospecto, 1934, p. 15)  

Registra-se, também, a informação acerca dos conteúdos valorizados no curso 

primário e o modo como a leitura era trabalhada nesse curso do Lyceu409: 

Exercitando-se metodicamente no aprendizado da leitura, da escrita e do cálculo, a 
criança é levada também a desenvolver harmonicamente todos os seus poderes 
mentais, a habilidade no observar, imaginar e concluir. Ao mesmo tempo aprende a 
zelar pela saúde, graças aos hábitos que adquire nos exercícios de educação física, e 
pelos conhecimentos de higiene; adapta-se à vida normal de hoje pelas noções 
imprescindíveis das ciências naturais, deveres cívicos e sociais; aprende a agir, e a agir 
proficuamente, visando já uma utilidade social, profissão ou trabalho.  

(...) 
Em todos os anos do curso, dá-se um grande relevo ao ensino da leitura silenciosa, isto 
é, da leitura na sua verdadeira compreensão, para o que se usam testes especiais; dá-se 
igualmente a maior atenção à redação escrita e ao cálculo. (Prospecto, 1930, p.21) 

                                                           

 

408 É curioso o fato de se afirmar que a Escola Rio Branco era pioneira , em São Paulo, na adoção dos mais 
modernos processos de ensino 

 

os métodos da escola ativa . Sabe-se que os processos de ensino que 
caracterizaram a chamada escola ativa já eram adotados há vários anos em algumas escolas públicas e privadas 
de São Paulo, se bem que nem todos estes métodos e processos .  
409 A respeito do aprendizado da língua, do aprendizado do ler e escrever não foram poucos os debates e 
controvérsias nos quais participaram vários dos fundadores do Lyceu, entre eles, particularmente, Sampaio 
Dória. A Revista da Sociedade de Educação e o OESP, por exemplo, deram ampla divulgação acerca destes 
debates. Sobre isso, como já informado, Sampaio Dória escreveu Como se aprende a língua em três volumes 

 

Curso Primário, Curso Geral e Curso Médio, publicados, primeiramente, por Monteiro Lobato & C., no início da 
década de 1920 em várias edições e na década de 1930 foram publicados pela Companhia Editora Nacional, na 
coleção Biblioteca Pedagógica Brasileira.    
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Ainda localizou-se outro documento, em formato de apostila, especificamente sobre a 

Escola Ativa Rio Branco 

 
Anexa ao Lyceu Nacional Rio Branco , cuja data supõe-se ser, 

também, 1930. Observa-se neste texto informativo um tom mais acentuadamente 

propagandístico, conforme se evidencia na seguinte citação: 

Os que vencem são os mais aptos

 

Se quer dar aos seus filhos, meninos ou meninas, educação inicial bastante sólida, que 
os torne aptos a dominar a vida, é esta a escola que lhes convém. 
Há hoje, por todo o mundo, intenso espírito renovador da educação primária, de que a 
Escola Rio Branco é a pioneira em São Paulo. Modelada sob as mais modernas 
correntes pedagógicas, cuidadosamente adaptada ao espírito de nossa gente, aos 
nossos costumes e aspirações, ela pode apresentar, nos seus dois últimos anos de 
funcionamento, resultados realmente surpreendentes. 
O segredo desse resultado não tem residido apenas na adoção das novas práticas 
educativas da chamada escola ativa , mas no estudo consciencioso de cada educando, 
no preparo e seleção do corpo docente, e número reduzido de alunos para cada classe. 
O programa da ESCOLA RIO BRANCO (...) Não prepara apenas para a vida, 
prepara dentro da vida.  (...) 
É essa a razão porque, num ambiente de alegria espontânea, a ESCOLA RIO 
BRANCO pôde apresentar tão alto coeficiente de promoções e conclusões de curso. 
No último ano letivo, esse coeficiente atingiu a 90%. (Prospecto, s/d, pp.3-5)  

Em relação ao título 

 

Os que vencem são os mais aptos 

 

explica-se que os mais 

aptos não são os mais inteligentes, ou mais providos de instrução livresca , já que se dá 

importância capital à formação do caráter, ao estudo do temperamento e da parte afetiva do 

educando . (Prospecto, s/d, pp. 3-4) Ainda, destaca-se, do referido prospecto, a informação 

quanto à classificação dos alunos a partir de três graus, nos quais as crianças são inseridas 

considerando três componentes: capacidade intelectual, idade mental e pendor especial por 

certos estudos , conforme o texto abaixo:  

Alguns pormenores da classificação dos alunos, esclarecerão o programa da ESCOLA 
RIO BRANCO. Um deles é o da divisão em graus, não em anos. De modo que, se pela 
capacidade intelectual, idade mental e pendor especial por certos estudos, a criança 
realiza em curto prazo o programa mínimo do grau em que foi classifica, é 
imediatamente e automaticamente promovida para classe superior. No ano letivo de 
1929, dez por cento dos alunos matriculados tiveram essa marcha acelerada de 
estudos. 
Ao contrário, se a criança é retardada, no progresso geral da inteligência, ou em certas 
aptidões particulares, passa a ter um regime especial de estudos (facilitado, 
grandemente quando se ache matriculada no internato ou semi-internato) 
A ESCOLA RIO BRANCO satisfaz, assim, seu ideal de escola seletiva, ou sob 
medida , isto é, capaz de ministrar uma educação adequada a cada criança (...) 
(Prospecto, s/d, pp. 4-5)  

Embora em parágrafos anteriores tenha se negado que os mais aptos não são os mais 

inteligentes , é evidente que as crianças eram classificadas, a partir da seguinte informação: 

Classificação dos alunos novos e das crianças bem dotadas
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Alunos com capacidade superior e suficiente idade mental, são promovidos assim que 
apresentem condições para isso, não ficando à espera da maioria dos de sua classe ou 
grau. 
Este sistema flexível de classificação, ao mesmo passo que representa notável 
economia de tempo, importa numa melhor adaptação mental dos escolares. Claro está 
que a medida só é tomada para os alunos realmente bem dotados , de modo que estes 
não se venham a prejudicar em classes de adiantamento superior. (Prospecto, 1934, p. 
16)   

Informa-se, ainda, que  

Cada grau possui um programa mínimo, que se desenvolve como condição necessária 
de promoção. Este programa exige principalmente o trato da língua materna, do 
cálculo, conhecimento do meio físico (geografia), nossas lendas, costumes e tradições 
(história) observação e experimentação dos fenômenos da natureza (ciências físico-
naturais). O desenho, a redação escrita, os trabalhos manuais e a caligrafia não são 
ensinados como matéria à parte: estão associados a todos os assuntos, como meios de 
expressão, merecendo, assim, cuidados constantes em todas a aulas. (Prospecto, 1934, 
p. 16)410   

5.5.4.2 -  Curso Secundário Ou Curso Ginasial  Oficializado   

No prospecto, de 1928 (p.17), informa-se que O Curso Secundário do Lyceu, 

obedecendo, em todos os seus pontos, ao programa oficial do Colégio Pedro II, do Rio de 

Janeiro, visa no seu exato cumprimento, a perfeita formação intelectual e moral dos moços 

que o seguem . Até esse ponto do texto informativo vê-se a intenção de não diferenciar o 

                                                           

 

410 Na correspondência de 20 de abril de 1930 entre Lourenço Filho e Moreira de Souza, citada por Carvalho 
(2001a), como já informado, Lourenço Filho 

 

diretor da Escola Ativa Rio Branco , comenta Estou muito 
penhorado à excelente impressão que deu a Escola Rio Branco, em artigo aí publicado. O trabalho nela continua, 
e este ano, com aspectos novos, magníficos, mas das onze classes que tenho, verdadeiro ensino ativo há apenas 
em três delas (...) E os seus professores foram meus alunos, recebem instruções diárias, lêem muito, sabem o seu 
tanto de psicologia e ganham de 600$ a 1000$. Grandes óbices aí encontrará na dificuldade até de não poderem 
os professores adquirir livros. A escola ativa exige mestres muito cultos, muito capazes, com espírito criador, 
com penetração psicológica. Senão é substituir uma rotina por outra (apud, Carvalho, 2001a, p. 163) O relato de 
Lourenço Filho, além de desencorajar o colega a qualquer reprodução da experiência de escola ativa que dirigia 
em São Paulo, no Lyceu, revela a atenção e dedicação cotidiana dispensada por ele a este curso do Lyceu 

 

o 
Curso Primário à moda da escola ativa . No entanto, esta situação alterou-se pouco depois do relato registrado 
nessa correspondência, em virtude da mudança de Lourenço Filho para o Rio de Janeiro por conta do convite do 
Ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, para assumir a chefia de seu gabinete e organizar os planos 
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Após o que Lourenço Filho assumiu outros postos no Distrito 
Federal, permanecendo lá. (Cf. Monarcha e Lourenço Filho, 2001, p. 33) Mudança que deve ter abalado a 
implantação do ensino ativo no Curso Primário do Lyceu. Não por acaso, o Prospecto de 1934 (pp. 15, 16) não 
menciona a expressão ensino ativo ou escola ativa na apresentação daquele curso., ao contrário do que foi 
verificado nos documentos de 1930. Isso não significa que a proposta dessa pedagogia tenha sido abandonada 
nona organização do ensino do Lyceu, após o afastamento de Lourenço Filho, uma vez que se constatou sua 
adoção nos demais cursos da instituição, ao menos em relação a alguns aspectos. Tudo leva a crer, então, que 
havia mesmo algum incomodo por parte de alguns dos fundadores do Lyceu em relação à denominação escola 
ativa ou ensino ativo , mas não propriamente com as características dessa proposta pedagógica. Ou seja, não 
foram identificados pontos de conflito entre as características da pedagogia moderna , tal como são citadas nos 
documentos disponíveis, e as características da Escola Ativa Rio Branco . 
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ensino secundário do Lyceu daquele oficialmente reconhecido como o modelo de ensino 

secundário e o modelo de qualidade para a formação dos jovens neste grau do ensino411.  

A legislação federal que regia o ensino secundário, a chamada Reforma Rocha Vaz-

João Luís Alves, de 1925, oferecia poucas possibilidades para experimentações. Mesmo 

assim, a diretoria do Lyceu parece ter adotado, também, no ensino secundário, alguns 

elementos característicos da pedagogia moderna.  

A organização dos trabalhos escolares, os processos de ensino em vigor, o material 
didático existente nos seus vários gabinetes de ensino experimental, o sistema dos 
resumos de lições, entregues aos alunos, a organização de questionários e repetições, 
os testes , as conferências periódicas, as projeções  luminosas, e o uso de biblioteca 
do estabelecimento, dão aos estudantes do Lyceu todos os recursos necessários e 
interessantes oportunidades para uma perfeita formação intelectual. De modo que, se 
se matricularem depois, em escolas superiores, faculdades ou academias, os 
diplomados pelo Lyceu aproveitarão grandemente do ensino que aí se lhes ministrar; 
se procurarem, por outro meio, a vida prática, dedicando-se a uma profissão diversa 
das liberais, terão sempre justo equilíbrio de ação, meios para um procedimento pronto 
e eficaz, que só um curso secundário bem feito será possível conseguir. 
(...) 
Aos tencionam seguir carreira liberal, o Lyceu fornece, assim, um preparo básico que 
suaviza o trabalho nos cursos superiores, permitindo, que deles se aproveite o 
máximo. Aos desejarem apenas um curso de ilustração, ou uma especialização, o 
Curso Ginasial oferece vantagens que dificilmente se encontram reunidos, como as 
dos laboratórios perfeitamente montados, biblioteca e outros recursos do ensino 
moderno. (Prospecto, 1928, pp. 17-19)  

Ao que parece, havia um interesse da direção do Lyceu em deixar evidente o caráter 

eclético do ensino secundário oferecido, cuja intenção era atender, com a garantia de 

sucesso, a todos quantos o procurassem.   

De modo mais explícito, ainda, observa-se no Prospecto de 1930, a intenção de marcar 

o caráter não só propedêutico do ensino secundário do Lyceu mas sim e, principalmente, 

formativo, porém não uma formação meramente decorativa, diferenciando-o, então, tanto do 

ensino meramente preparatório, quanto do meramente erudito . 

O curso ginasial, cuja conclusão dá acesso às escolas superiores do estado ou da 
República, não representa mera transição para as Academias; é antes um curso de 
finalidade própria, de preparação para a vida. Por certo, dada a justa ambição dos 
moços de prosseguirem os seus estudos no grau superior, temos o dever de 
proporcionar-lhes os meios para isso. Mas não nos satisfaria, nem consultaria aos 
interesses reais da cultura da juventude, o ensino que se reduzisse a um simples ensaio 
formalístico para os exames. Queremos que os alunos se assenhoreiem efetivamente 
daquilo que estudam, e assimilem os múltiplos conhecimentos do programa, não como 

                                                           

 

411 Deve ser lembrado que o outro padrão existente, o do ensino parcelado para os exames de preparatórios era, 
em geral, considerado pelos defensores da pedagogia moderna uma excrescência que, por diversas vezes, se 
tentou abolir da organização escolar brasileira. Esse ensino não regular caracterizou-se como o ensino destinado 
à parcela menos abastada da sociedade, impossibilitada de custear o longo curso secundário escasso e de difícil 
acesso.  



  
301

um ornamento postiço da memória e uma bagagem de erudição pedantesca, mas como 
estimulantes vivos das tendências de produção individual, como instrumentos diteis de 
aplicação à vida. (Prospecto, 1930, p. 25)   

A finalidade do ensino secundário do Lyceu é apresentada no Prospecto de 1934 

(p.17) de modo mais sintético, talvez porque já consagrado. Acerca da dupla preocupação 

deste curso, afirma-se:  

(...) primeiro, a de enriquecer o espírito dos moços com um cabedal de noções, que 
lhes permitam enfrentar os problemas práticos gerais, ou apresentar-se 
desassombradamente às escolas superiores; depois, a de formar a mentalidade juvenil 
para a vida social, cultivando-lhe virtudes de civismo e de humanidade.    

A preparação para a vida social  e não somente para a seqüência dos estudos, assim 

como a formação cívica, estavam fundamentadas na pedagogia moderna , no ensino 

experimental e intuitivo , caracterizando o ensino secundário oferecido no Lyceu, como um 

ensino secundário bem feito .   

5.5.4.3 - Curso Comercial  

Somente no segundo prospecto, de 1928, é anunciado o oferecimento do Curso 

Comercial, apesar de que foi somente no prospecto de 1930  que se apresentou um texto 

informativo sobre os objetivos e organização pedagógica desse curso, informando que:  

A Escola de Comércio Rio Branco, reconhecida e fiscalizada pelo governo federal, foi 
organizada de acordo com o decreto de 28 de maio de 1926. 
(...) 
O objetivo essencial deste curso é dar aos moços, ao lado da cultura secundária 
indispensável à vida social moderna, capacidade teórica e prática para a profissão de 
contador. Desejamos que o diplomado por ele possa passar, imediatamente, sem 
necessidade de qualquer estágio, ao exercício pleno e integral de suas funções, no 
estabelecimento que o escolha, seja este uma casa comercial de compra e venda, um 
banco, uma companhia de seguros, uma companhia industrial ou uma repartição de 
finanças do governo. Este desiderato implica uma organização adequada, um ensino 
todo orientado para a finalidade profissional 

 

o que praticamos certos de atender a 
uma necessidade ineludível da vida do comércio, cuja intensidade cresce a olhos 
vistos em nossa terra, sobretudo em nosso Estado, onde quem quer que esteja 
realmente apto ao exercício da contabilidade encontra seguramente campo para o 
trabalho. (Prospecto,1930, p. 29)  

O modelo da escola moderna, adotado neste curso, implicava uma unidade entre a 

formação profissional e a formação básica ou de cultura secundária indispensável à vida 

social moderna . Na parte propedêutica, constante de matérias análogas às do ginásio, os 
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métodos são os mesmos deste, pois idênticos fins. Na parte propriamente comercial, damos ao 

ensino um cunho todo prático. (Prospecto, 1930, p. 31) 

No Prospecto de 1934 há outras informações relativas ao programa desse curso e 

demais critérios para a admissão dos alunos. Além de mencionar o Escritório Modelo 

 
Seção de Mecanografia e o Banco Escolar Rio Branco , possivelmente onde os alunos 

realizavam os estágios exigidos.   

5.5.4.4 - Escola Normal  

Somente no Prospecto de 1934 constou um texto informativo a respeito da Escola 

Normal. Deste texto, destaca-se o seguinte: 

- destinação: formação de professores normalistas ou preparação de professores 

primários; 

-  duração dos cursos oferecidos: 

a) um curso de formação profissional do professor, de dois anos 

b) um curso fundamental de cinco anos 

c) um curso de primário, quatro anos  

- programa do curso de formação profissional do professor: 

-  

-      

Ainda, informa-se que 
Além do ensino compreendido nas três seções acima, haverá aulas de desenho, de 
música, e de artes industriais e domésticas.  
O ensino, que será intensivo no curso de formação profissional, além das aulas 
teóricas, deverá constar de aulas práticas de laboratório ou de investigações, de 
seminários (círculos de debate) e excursões, com o fim de estimular e desenvolver a 
iniciativa individual dos alunos, o espírito e o gosto de observação pessoal e o hábito 
de reflexão. (Prospecto, 1934, p.21)   

Embora não haja maiores detalhes acerca da Escola Normal, é possível observar que o 

programa do curso de formação profissional do professor da Escola Normal do Lyceu 

restringia-se às disciplinas denominadas de formação pedagógica ou formação profissional. 

Não foram incluídas neste programa as disciplinas de formação propedêutica ou, também 

denominada formação geral , ou seja, aquelas que integravam o curso secundário, portanto, 

1ª seção  Educação   
Psicologia 
Pedagogia 
Prática de ensino 
História da Educação 

2ª seção  Biologia aplicada à 
Educação 
Fisiologia e higiene da criança 
Estudo do crescimento da criança 
Higiene da Escola 

3ª seção  Sociologia 
Fundamentos da 
sociologia 
Sociologia educacional 
Investigações sociais em 
nosso meio 
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diferente da organização do curso comercial, já que o programa deste curso aliava as 

disciplinas de caráter propedêutico às de formação profissional, como já comentado 

anteriormente.  

Desde as primeiras reformas republicanas do ensino normal em São Paulo, a questão 

da formação propriamente profissional do normalista ganhou espaço nos periódicos 

especializados, nos jornais, assim como nos anuários do ensino. As críticas mais freqüentes 

incidiam sobre as disciplinas de caráter formativo consideradas em número excessivo em 

relação às disciplinas pedagógicas 

 

estas sim realmente importantes. Almeida Junior 

 

em 

A Escola Normal e sua evolução  deixou patente sua opinião neste sentido. 

De 1846 a 1933 (com os vários períodos de hibernação do instituto), o curso 
propedêutico e o de formação pedagógica funcionaram entrelaçados. Pode-se mesmo 
afirmar que de começo a escola era quase que só curso propedêutico. Este último, 
minguado durante a monarquia, cresceu de súbito com a república, tomando feição 
enciclopédica. (...) a Escola Normal se fez um excelente ginásio do estado (...).  
Nas aulas propedêuticas não se percebiam intenções pedagógicas.(Poliantéia 
Comemorativa do Ensino Normal em são Paulo, 1846-1946, p 15)    

Assim, de acordo com Almeida Junior somente em 1933 ocorreu uma revolução 

pedagógica , com a reforma do Distrito Federal realizada por Fernando de Azevedo. A 

Escola Normal se mantivera, até 1933, dentro do tipo antigo, com formação propedêutica e a 

profissional num curso único. Tipo em via de extinção em quase todos os países, segundo 

declara o Departamento Internacional de Educação, em seu Boletim nº 42, de 1935 412. 

(Poliantéia Comemorativa do Ensino Normal em são Paulo, 1846-1946, p 18)  

Na Reforma de 1920, como já informado 

 

a reforma da instrução pública de São 

Paulo elaborada por Sampaio Dória, então diretor geral 

 

verificou-se que das dez cadeiras 

que compunham o programa das escolas normais, somente duas eram de formação 

pedagógica 

 

a cadeira de Psicologia e Pedagogia e a cadeira de Metodologia Didática 

(Prática Pedagógica), sendo que a primeira foi desdobrada, oferecendo-se no 3º ano 

Psicologia e no 4º ano Pedagogia, assim como foi desdobrada a segunda cadeira, sendo 

oferecida a Prática pedagógica nos 2º e 3º anos e Didática (Regência de classe) no 4º ano do 

curso. (Cf. Anuário do Ensino, 1921-1922, p.196-198). Desse modo, o curso normal, na 

Reforma de 1920, pouco se diferenciou da organização anterior no que diz respeito ao caráter 

ainda marcadamente propedêutico 413. 

                                                           

 

412 Na análise de Almeida Junior que, curiosamente, nem menciona a Reforma de 1920. 
413 Bem mais próximo de uma formação propriamente profissional do professor estaria o programa da Faculdade 
de Educação, criada na mesma Reforma de 1920, porém não implantada. (Cf. Anuário de Ensino, 1921-1922, pp. 
229-230) 
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Tendo em vista essa análise, parece que o programa do curso normal oferecido no 

Lyceu realizou uma revolução , visto que eliminou todas as disciplinas de formação 

propedêutica .  

Finalizando a descrição dos cursos oferecidos vale registrar, ainda, mais um aspecto 

apresentado em destaque no Prospecto de 1934 

 
DISCIPLINA E EDUCAÇÃO MORAL

 

Embora não possa ser considerado um curso específico, como foi o caso da educação 

física, também não se pode desprezar o fato da educação moral receber um texto informativo 

à parte. Sobre isto, no Prospecto de 1930, no item relativo ao ensino primário há o seguinte 

esclarecimento: 

DISCIPLINA DA PERSUASÃO 

 

A disciplina de persuasão, sem castigos deprimentes, 
mas apelando sempre para a responsabilidade individual, nos mínimos atos, impõe ao 
menino os melhores hábitos sociais pelo respeito sem temor aos superiores, pela 
compreensão da ordem no trabalho, estima e simpatia aos seus iguais, e 
aproveitamento econômico do material de trabalho. Assim se preparam não só 
inteligências adestradas, mas o futuro cidadão completo, dotado de espírito de 
disciplina social consciente, de que tanto ainda carecemos no Brasil. (Prospecto, 1930, 
pp. 22,23)  

A preocupação com a disciplina social , ou seja, educação moral foi evidenciada em 

todos os cursos oferecidos no Lyceu. No prospecto de 1934, apresenta-se um texto dedicado à 

explicitação do teor da educação moral tal como desenvolvida no curso secundário: 

O Colégio representa uma redução da sociedade; o convívio dos estudantes entre si e 
com os mestres é uma grande escola de educação social. Na vida colegial diuturna, 
liberta-se o menino, gradualmente, da tutela do adulto, desperta energias latentes, cria 
confiança em si, forma a sua individualidade. Daí a superioridade prática dos moços 
que se fazem no bulício das escolas, em relação aos que estudaram em casa, 
aconchegados às mães. (Prospecto, 1934, p. 29)  

Esclarece-se, ainda, que não só os mestres educam, mas educam uns aos outros . 

Valoriza-se o trabalho coletivo que exige ordem, silêncio, pontualidade .   

5.6 -  OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LYCEU NACIONAL RIO 

BRANCO   

A intenção de registrar algumas outras atividades desenvolvidas no Lyceu deve-se ao 

fato de que se declarou, nos documentos da instituição, que o ato pedagógico se dava em 

todas as situações da vida, não sendo, portanto, específico da sala de aula, ou seja, tudo 

deveria se converter em situação educativa.  
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A direção do Lyceu informou que eram freqüentes as aulas-passeio ou excursões 

escolares. Informou, ainda, a elaboração de jornais de classe, e revistas que noticiavam os 

grandes acontecimentos do mês, a fim de iniciar o espírito dos alunos na vida universal , 

assim como a promoção de semanas educativas , conferências e a criação de uma 

agremiação.     

5.6.1  - A Associação Escolar Rio Branco  

No Prospecto de 1930, apresenta-se, separadamente, o seguinte texto: 

Associação Escolar Rio Branco 

(Estado Escolar) 
Os alunos mantêm uma Associação, com o título acima, para exercitarem nas 
formalidades da vida cívica e, ao mesmo tempo, efetivarem iniciativas de interesse da 
mocidade, tais como festas, conferências, jogos esportivos, etc. A Associação Escolar 
Rio Branco publica uma revista. 
A atividade política da Associação, em 1929, foi das mais intensas. Formaram-se dois 
grandes partidos: o Independente e o Estudantino, que, com elevação e cortesia, mas 
com muito entusiasmo, publicaram e defenderam programas, disputando, nas urnas, os 
cargos eletivos. 
Os proveitos de organizações educadoras como esta são indiscutíveis. A instrução 
cívica deixa de ser aula teórica. Repetem-se a cada instante oportunidades de 
iniciativas e manifestações de atividade individual e coletiva. Aprende-se praticamente 
a conhecer e amar a Pátria. (Prospecto, 1930, p.37)   

Nos Estatuto da Associação Escolar Rio Branco , constam os objetivos e organização 

desta agremiação dos alunos do Lyceu, pertencentes aos cursos ginasial e comercial. Há 

grande semelhança entre este documento e a proposta referente à república escolar , inserida 

por Sampaio Dória no projeto de reforma da instrução pública de São Paulo, em 1920. A 

república escolar era considerada, por ele, condição para formar o hábito dos deveres 

cívicos para com a Pátria (...) e converter os moços em cidadãos . Essa proposta inovadora 

entre nós , foi implantada nos Estados Unidos, onde estava produzindo os melhores 

resultados. (Dória, 1923, p.170) 

Nos Estatutos da Associação Escolar Rio Branco previa-se, também, a montagem de 

uma organização semelhante à organização política do Brasil, com um presidente e prefeitos 

 

eleitos, indiretamente, pelo voto secreto. Esse modelo de eleição previsto nos Estatutos da 

Associação Escolar Rio Branco, mediante o voto secreto, era, entretanto, diferente das 
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eleições tal como se realizavam no país. O que, possivelmente, expressava a tentativa de 

implantar nessa agremiação, uma simulação do projeto defendido, há anos, por exemplo, 

pelos membros da Liga Nacionalista, a respeito do voto secreto e obrigatório. Sendo que 

Sampaio Dória foi um de seus mais ferrenhos defensores.(Cf. Capítulo II) 

No item Da organização 

 
artigo 2º do Estatuto Associação Escolar Rio Branco 

determinou-se o que competia à diretoria da associação:   

1º)Cooperar com a diretoria do Lyceu na eficiência do ensino e na disciplina geral; 

2º)Promover entre os seus associados: 

a)a educação física, pela fundação de clubes; organização de torneios esportivos e outras 

iniciativas do mesmo gênero; 

b)a educação científica e literária, pela publicação de uma revista; realização de palestras 

periódicas; organização de bibliotecas ambulantes e demais medidas de igual caráter; 

c)a educação moral e, cívica e social.  

Nota-se a determinação de algumas estratégias 

 

tais como: a publicação de uma 

revista e a realização de palestras 

 

igualmente adotadas nas instituições criadas pelos 

intelectuais examinados neste trabalho, particularmente Sampaio Dória. Estratégias estas, 

acionadas quer como princípios de organização das próprias instituições, quer como propostas 

de formação de uma consciência científica e cívica.   

5.6.2 - A Revista Escolar Rio Branco  

Destaca-se, a criação da Revista Escolar Rio Branco - publicação da referida 

Associação de alunos, da qual se dispõe apenas de um exemplar, contendo 27 páginas. (Cf. 

Anexo 2) É interessante registrar, que o formato dessa revista assemelha-se à Revista da 

Sociedade de Educação, organizada, entre outros, por Sampaio Dória e Almeida Junior. (Cf. 

Capítulo IV) Ao passo que seu conteúdo assemelha-se à revista O Onze de Agosto 

 

uma 

publicação do Centro Acadêmico XI de Agosto, agremiação da Faculdade de Direito de São 

Paulo 

 

no que diz respeito, por exemplo, à seção de poesias e redações dos alunos; seção de 

noticiário, anedotas e campanhas de ajuda humanitária; além de comentários sobre as aulas e 

os professores.  
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Por meio dessa revista, organizada pela agremiação do Lyceu, de acordo com as 

informações acima citadas, deu-se a conhecer parte do cotidiano da instituição julgado 

relevante pela comissão de redação da revista.   

5.6.3 -   A Sociedade Brasileira De Psicanálise   

A fundação da Sociedade Brasileira de Psicanálise, em 1927, por iniciativa de Durval 

Marcondes414, foi considerada a primeira na América Latina415. Merece destaque neste 

trabalho, ao menos, por dois motivos. Primeiro, devido ao fato da direção do Lyceu ter 

franqueado as dependências da instituição para a realização desse evento e, segundo, porque 

se registrou a participação na fundação da referida Sociedade Brasileira de Psicanálise de três 

integrantes da direção do Lyceu 

 

Sampaio Dória, Lourenço Filho e Almeida Junior, 

conforme o relato a seguir: 

Sua inauguração aconteceu em reunião no salão nobre do Lyceu Nacional Rio Branco, 
na qual Franco da Rocha fez uma palestra com muito sucesso de público. 
Foi eleita uma diretoria provisória, com nomes ilustres: presidente, Prof. Dr. Francisco 
Franco da Rocha; vice-presidente, Prof. Dr. Raul Briquet; secretário, Durval 
Marcondes; tesoureiro, Prof. Lourenço Filho. Inscreveram-se vinte e quatro membros 
e entre eles destacavam-se personalidades das ciências e letras da época: Flamíneo 
Fávero, A. de Sampaio Dória, James Ferraz Alvim, Pedro de Alcântara, Osório César, 
A. de Almeida Junior, Menotti del Picchia, Candido Mota Filho.   

Nesse sentido, a fundação da referida agremiação marcava o engajamento de Sampaio 

Dória em mais uma rede de relações 

 

sobre a qual, até o momento, não possível avançar na 

pesquisa. Embora ele não tenha publicado algo a respeito, esse fato sugere que havia, de sua 

parte, algum interesse nos estudos relativos à Psicanálise. 

                                                           

 

414 Cabe salientar que Durval Marcondes participou da Sociedade de Educação, em sua 2ª fase de existência. 
Integrou, também, a comissão de Psicologia Aplicada , juntamente, com Lourenço Filho e Roldão Lopes de 
Barros, entre outros.(Cf. Capítulo IV) Nery (1999, pp. 45-46) informa que a Sociedade de Educação promoveu 
conferências de Durval Marcondes sobre Psicanálise.  
415 As informações acerca dessa Sociedade Brasileira de Psicanálise foram retiradas de um texto digitado, sem 
data e autoria, localizado na pasta de documentos sobre a história do Colégio Rio Branco. Nesse texto, informa-
se, ainda, que no ano seguinte, 1928, foi publicada a primeira e única edição da Revista Brasileira de 
Psicanálise, cujo exemplar foi enviado para Freud que agradeceu o recebimento e disse ter gostado do aspecto 
da revista , segundo depoimento de Durval Marcondes, em 27 de junho de 1928. Ainda segundo Durval 
Marcondes, dias antes, Freud teria feito um apelo para que aquele primeiro grupo brasileiro solicitasse o 
reconhecimento da International Psychoanalytical Association 

 

IPA, o qual foi atendido. Oito anos depois, em 
entrevista publicada na Folha da Noite (17/11/1936), Marcondes informou que a Sociedade Brasileira de 
Psicanálise havia cumprido sua finalidade de estimular estudos e divulgar a psicanálise, mas que naquele 
momento estava em um período de inatividade. Consta, no mesmo texto consultado, que houve o empenho de 
Durval Marcondes em inserir o ensino da psicanálise na formação universitária do médico, mas a intenção de 
criar um centro de psicanálise em São Paulo, contudo, foi frustrada.     
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5.7 - FECHAMENTO DO LYCEU NACIONAL RIO BRANCO: BREVES 

CONSIDERAÇÕES    

Apesar de não se ter o objetivo de examinar toda a trajetória do Lyceu Nacional Rio 

Branco (1926-1945), já que ultrapassaria o âmbito de interesse deste trabalho, registram-se 

algumas informações julgadas importantes sobre o período em que a instituição esteve sob o 

controle de Sampaio Dória, de modo a indicar alguns elementos que sugerem o significado 

que deveria ter essa instituição, para ele. 

Ao longo dos anos, Sampaio Dória, dentre os fundadores do Lyceu, foi o que mais se 

dedicou à instituição. Observou-se, ainda, a posição de liderança ocupada por, 

particularmente, após a morte de seu primeiro diretor, Savério Cristóforo, em 1930, quando 

Sampaio Dória passou a presidir o Lyceu416. (Cf. Prospecto, 1934, p. 34) 

Ao que parece, o funcionamento da instituição manteve-se semelhante ao que consta 

no Prospecto de 1934, até meados de 1943, já que nesta data, portanto, próximo ao 

fechamento da instituição, não havia mais a belíssima escola normal e a Escola de 

Comércio, sendo que, neste mesmo ano, fecharam-se o internato e o semi-internato417. 

Informa-se que foram mantidos, então, somente os cursos primário e ginasial418.  

O fechamento do Lyceu Nacional Rio Branco foi anunciado por meio de um 

comunicado, provavelmente, dirigido aos pais dos alunos, datado de 4 de junho de 1945 e 

                                                           

 

416 Batista (1996, pp. 44-46) afirmou que após a morte de Savério Cristófaro, Sampaio Dória passou a dirigir 
sozinho o Lyceu, já que, dos fundadores pioneiros da instituição, Lourenço Filho havia se mudado para o Rio 
de Janeiro; Almeida Junior concentrara-se na Medicina Legal e Roldão Lopes dedicava-se ao magistério 
superior. Contudo questiona-se esta afirmação, visto que no Prospecto de 1934 constam Sampaio Dória, Roldão 
Lopes de Barros e Almeida Junior na Diretoria Social e Lourenço Filho como um dos integrantes do Conselho 
Fiscal. Além do mais os nomes de Almeida Junior e Roldão de Barros figuram na relação de professores do 
Lyceu, apresentada no mesmo Prospecto de 1934. Sabe-se que Lourenço Filho mudou-se efetivamente para o 
Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 1931, à convite do Ministro da Educação e Saúde Francisco Campos. 
Mesmo assim seu nome foi citado como um dos integrantes do Conselho Fiscal do Lyceu, ao menos até 1934 
último prospecto disponível, como já informado. Nesse sentido, a informação de Batista 

 

funcionário 
administrativo do Lyceu, na época de seu fechamento 

 

sugere duas interpretações. Estaria ele testemunhando o 
fato de Sampaio Dória, na prática, estar como único responsável do Lyceu, embora oficialmente constasse a 
participação dos antigos fundadores na direção da instituição, ou, por outra, estaria Batista, com esse relato, 
pretendendo produzir, pejorativamente, uma imagem de abandono de Sampaio Dória, por seus antigos amigos, 
como foi observado no relato subseqüente do fechamento do Lyceu.  
417 A fonte única dessa informação é o próprio Batista (1996), por isso consta como indicação, pois não foi 
possível localizar documentação que atestasse as mudanças apontadas por ele. 
418 Batista (1996) mencionou, também, as reformas promovidas na legislação do ensino por conta das reformas 
de 1942 

 

as chamadas Leis Orgânicas do Ensino, ou Reforma Capanema 

 

como outros fatores que devem ter 
contribuído para as mudanças verificadas no Lyceu. Todavia, essas reformas, decretadas paulatinamente, nos 
anos de 1942, 1943 e 1946, teriam atingido diretamente apenas a Escola de Comércio do Lyceu, devido à 
decretação da Lei Orgânica do Ensino Comercial, em 1943. Quanto ao ensino normal, houve alteração somente 
no ano de 1946, portanto, um ano após o fechamento do Lyceu. (Cf. Romanelli, 1983, pp. 153-167) 



  
309

assinado pelo diretor-presidente, Omar de Sampaio Dória419. A justificativa apresentada no 

comunicado foi a seguinte:  

Em vista das duas medidas governamentais, a primeira agravando em mais de 34% as 
despesas com os professores, e a segunda proibindo aumentar a renda do Colégio, não 
há outra solução além da de encerras suas atividades.  
Agradece o Colégio Rio Branco a confiança que V. S. nele depositou até hoje, e põe à 
disposição de V. S., no decorrer deste mês, a guia de transferência de seu filho. 420  

Um ano antes do anúncio do fechamento da instituição 

 

4 de junho de 1945 

 

publicou-se no Diário Oficial, de 13 de julho de 1944, a escritura de constituição da sociedade 

 

Colégio Rio Branco Ltda, ocorrida, então, um mês antes das modificações estatutárias e do 

aumento de capital do Lyceu Rio Branco Ltda421. Além dos nomes dos cotistas de ambas 

entidades, registraram-se as quotas de cada um dos sócios, evidenciando que Sampaio Dória 

era efetivamente o cotista majoritário das duas entidades.422 

                                                           

 

419 De acordo com Batista (1996), apesar do diretor-presidente ser o filho caçula Omar Sampaio Dória, não foi 
ele o homem procurado por pais e professores, após a decisão do fechamento da instituição, mas sim o pai 

 

Antonio de Sampaio Dória, proprietário do Lyceu. 
420 No início do mesmo comunicado, encontra-se um relato do processo de negociação em relação à situação. Há 
a transcrição da portaria nº 204, de 5 de abril de 1945, publicada no dia 13 do mesmo mês, por determinação do 
Ministério da Educação e Saúde Pública, quanto ao aumento de 34% nos vencimentos dos professores, sendo 
que, segundo o comunicado, já tinham os professores recebido os vencimentos da segunda quinzena de março 
na base do contrato celebrado com o estabelecimento de ensino para durar de 15 de março de 1945 a 14 de 
março de 1946 (ano letivo e férias), um contrato, em que estatuíram ambas as partes o quanto de remuneração 
correspondente, de acordo, aliás, com a legislação vigente . No entanto o Ministério da Educação, procurado 
pelo sindicado dos professores, agravou a cláusula do pagamento em benefício dos professores, de acordo com 
o comunicado. O relato do processo de negociação, continua informando que, diante do ocorrido, os 
estabelecimentos de ensino se sentiram obrigados a representar ao Governo da República, por intermédio do 
Sindicato dos Diretores na Capital do país , o que resultou em uma segunda portaria, nº 204-A, datada do 
mesmo dia da anterior e, também, publicada no mesmo dia, no sentido de possibilitar aos estabelecimentos de 
ensino particular uma quota de inscrição para os exames finais , visando minorar, no corrente ano, os encargos 
criados pela portaria nº 204. Contudo, essa mesma permissão acaba de ser vedada , proibindo, então, por 
telegrama, a cobrança de qualquer nova contribuição aos alunos desse estabelecimento .  
421 O Lyceu Nacional Rio Branco, em 1942, passou a ser denominado Colégio Rio Branco, por força de 
determinação da Lei Orgânica do Ensino Secundário, decretada naquele ano. Tudo indica que essa nova 
denominação não foi legalizada na época. Daí a possibilidade de constitui-se oficialmente uma instituição que já 
estava em funcionamento, porém sem registro. 
422 Junto aos documentos sobre a história do Colégio Rio Branco, na Biblioteca da instituição, consta uma cópia 
da página do Diário Oficial, na referida data em que se publicou a seguinte informação: LYCEU RIO 
BRANCO LTDA 

 

Escritura de aumento de capital e modificações dos estatutos . Em 9/6/1944, compareceram 
a totalidade dos cotistas, que resolveram em reunião realizada em 2/6, introduzir reformas nos estatutos sociais e 
para acudir a necessidade de sua economia interna aumentar o capital de um milhão e duzentos mil cruzeiros 
(1.000.200,00) para 3milhões de cruzeiros (3.000.000,00), divido em quotas: Dr. A. Sampaio Dória com1992 
quotas; Dr. Omar com 250 quotas, Dr. Luiz A. S. D. Com 250 quotas, Maria Helena com 250 quotas, Dr. João 
de Oliveira Filho com 4 quotas, dona Ignes Vidulich com 4 Vale acrescentar que Ignes Vidulich consta no 
Prospecto de 1930, como secretária do Lyceu. Há, ainda, a descrição dos estatutos, dos quais destaca-se o 
seguinte: duração de 30 anos da sociedade; ficam investidos no cargo de diretor-presidente e diretor-gerente, 
com mandato de 25 anos, respectivamente o Dr. A. de S. Dória e o Dr. Luiz A. de S. Dória. COLÉGIO RIO 
BRANCO LTDA 

 

Escritura de constituição da Sociedade . Em 12/6/1944, Dr. Omar Sampaio Dória, 
brasileiro, , casado advogado; Dr, Luiz Antonio de Sampaio Dória, brasileiro, casado, médico; o Dr. Dr. Luiz 
Antonio da Gama e Silva, brasileiro, advogado, casado; Cyro da Araújo Cintra, brasileiro, casado, funcionário 
público e dona Maria Helena de Sampaio Dória, brasileira, solteira, emancipada, doméstica , todos residentes 
nesta capital, resolveram constituir uma sociedade por quotas, de responsabilidade, sob a denominação de 
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Portanto, em 1944, houve a constituição de outra instituição 

 
o Colégio Rio Branco 

Ltda., além da já existente 

 
o Lyceu Rio Branco Ltda. A instituição criada em 1944 dispunha 

de um capital pequeno, cujo direito era o de, simplesmente , funcionar como escola., ao 

passo que o Lyceu Nacional Rio Branco teve seu capital aumentado ficando com o patrimônio 

da Sociedade423.  

O comunicado de fechamento, em 1945, referiu-se, na verdade, ao Colégio Rio 

Branco, ou seja a instituição que não dispunha de patrimônio significativo. O Lyceu Nacional 

Rio Branco continuou existindo, como informou Sampaio Dória424.  

A reação dos professores, funcionários e pais de alunos, conforme relato da 

testemunha já citada, sugere que houve consternação e indignação, além de diversas tentativas 

de figuras de prestígio na cidade (que) procuraram insistentemente demover os 

proprietários . Tudo em vão . Diante dos acirrados confrontos entre as partes envolvidas: 

Certa manhã, em meio a toda aquela agitação, vimos, sentados em um banco moldado 
no painel da portaria da escola, o Dr. José Ermírio de Moraes conversando com o Dr. 
Antonio Sampaio Dória, proprietário do Colégio. Viera o grande homem de empresas, 
com o peso de seu renome e a representatividade de seu império industrial, dos 
maiores do País, rotariano de destaque, viera o Dr. Moraes, cujos filhos estudavam no 
Colégio  José Ermírio, Antonio Ermírio e Ermírio, tentar, por sua vez, dissuadir o Dr. 
Dória do fechamento da escola. 
(...) À certa altura, o Dr.Moraes argumentou em resposta à afirmação de que a escola 
dava prejuízos: Dr. Dória, o senhor é homem de recursos, de muitos haveres, e pode 
suportar esses prejuízos que, afinal, não devem ser muitos. Eu tenho empresas que dão 
prejuízo. Mas, penso nos funcionários, em suas famílias e, por isso, não as fecho.

 

Sampaio Dória não respondeu. Deu por encerrada a entrevista, levantando-se e 
despedindo-se do Dr. Moraes.  
Percebemos claramente que o Dr. Moraes não gostara da atitude do Dr. Dória, que 
devia ter julgado, no mínimo, descortês. 
O encontro fora breve. Frustrante425. 

                                                                                                                                                                                         

 

Colégio Rio Branco Limitada, para o fim de manter casas de ensino e educação. O capital social é de 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros), divido em 500 quotas indivisíveis de CR$ 1.000, 00 cada uma, da seguinte forma: 
Dr. Omar com 240 quotas; Dr. Luiz A. S. D. Com 240 quotas; Dr. Luiz A. Gama e Silva com 10 quotas; Cyro 
com 5 quotas e dona M. Helena com 5 quotas . Em seguida, descreve-se o estatuto, do qual destacam-se os 
seguintes itens: a duração da sociedade é de 30 anos; ao Diretor-geral incumbe superintender técnica e 
administrativamente; compor o corpo docente; acompanhar o desenvolvimento dos programas de ensino; nomear 
e demitir os empregados. Ficam investidos nos cargos de Diretores: o Dr. Omar, Dr. Luiz A. da Gama e Silva e o 
Dr. Luiz A. S. D., respectivamente presidente, vice-presidente e gerente. Para Diretor-geral, até 31/1/1949, foi 
indicado o Dr. Luiz A. S. D. (Diário Oficial de 13/7/1944, nº 153, ano 54.o, p.25) 
423 Essas informações são apresentadas por Batista (1996) de modo a sugerir a intenção premeditada, de Sampaio 
Dória, de fechar a instituição. Nesse sentido, para o mesmo autor, a justificativa apresentada para o fechamento 
da escola, referente à impossibilidade financeira frente a uma medida governamental, não pareceu convincente. 
Vale relembrar que, de acordo com o depoimento de Batista, o conhecimento desses fatos se deu na condição de 
testemunha ocular, uma vez que ocupava o cargo de um auxiliar de Sampaio Dória . Na mesma época Batista, 
também, era professor do Colégio Pedro de Toledo, instituição que assumiu os alunos do Colégio Rio Branco 
após seu fechamento.  
424Em uma carta inserida no seu prontuário, arquivado na Faculdade de Direito, de Sampaio Dória informa que o 
Lyceu Nacional Rio Branco continuava existindo. Com isso, pode-se supor que, pelo menos, a instituição 
continuava a ter existência legal. 
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Após esse encontro, José Ermírio de Moraes decidiu comprar o Colégio, o que 

resolveu a situação e, ao que parece, não interrompeu as aulas, já que o episódio ocorreu logo 

após o encerramento do primeiro período de aulas do ano. Mesmo assim, os professores 

tentaram receber indenização. Mas Sampaio Dória respondeu à justiça, argumentando que, 

justamente devido ao fato de não ter havido interrupção no trabalho dos professores, já que 

continuaram suas atividades normalmente, não havia o que indenizar426. 

Neste ínterim, sugere-se que ocorreu a transferência dos alunos para o Colégio Pedro 

de Toledo, em agosto de 1945, mediante um contato com seu diretor 

 

o Prof. Antenor de 

Aquino e Silva427, que aceitou tanto a instalação de uma extensão desse Colégio no mesmo 

prédio do extinto Rio Branco, cedido por Sampaio Dória por três anos, quanto aceitou 

assumir a direção do Departamento de Higienópolis do Colégio Pedro de Toledo , ou seja, 

do Colégio Rio Branco 

 

denominação readquirida somente em 26 de março de 1946. Entre 

os professores do Colégio Pedro de Toledo que participaram da comissão de negociações 

estava Nórton A. G. Batista e Roldão Lopes de Barros, ambos professores do Colégio Pedro 

de Toledo428. A partir de então, considera-se uma outra história 429. 

Há que se considerar que, nesse mesmo período, ou seja, em meados de 1945 Sampaio 

Dória apresentou vários pedidos de licença devido a problemas de saúde. (Cf. Prontuário do 

Professor  Faculdade de Direito de São Paulo)  

Desse modo, além de todos os fatores, anteriormente apontados, que podem explicar a 

decisão quanto ao fechamento da instituição, é importante não descartar a precária situação de 

saúde de Sampaio Dória para conduzir um Colégio que contava, na época, com 1.600 alunos. 

Mesmo assim, caberia perguntar: será que não haveria substituto que pudesse ocupar seu 

lugar? Será que Omar Sampaio Dória, filho de Sampaio Dória que estava como diretor do 

                                                                                                                                                                                         

 

425 Reitera-se que esta testemunha cujo relato é citado refere-se, ainda, ao auxiliar de Sampaio Dória e 
professor da instituição, Nórton Batista. (1996, pp.60-62) Ele afirma ter presenciado o encontro relatado nessa 
citação.  
426 Essa informação foi encontrada na referida carta que integra o prontuário de Sampaio Dória na Faculdade de 
Direito de São Paulo, na qual registra-se sua resposta à justiça, esclarecendo que permanecia na direção do Liceu 
Rio Branco - uma instituição distinta do Colégio Rio Branco, apesar da relação de parentesco que havia entre os 
sócios das duas instituições. 
427 O prof. Antenor de Aquino e Silva consta na relação do corpo docente da Escola de Comércio do Lyceu 
Nacional Rio Branco, no Prospecto de 1934, na função de tesoureiro. 
428 Junto à documentação do Lyceu, há uma lista do corpo docente, do ano letivo de 1945, do Colégio Pedro de 
Toledo, na qual consta o nome de Roldão Lopes de Barros e de Norton A. G. Batista, ambos como professores 
de história do curso ginasial. 
429 Parece evidente, de acordo com o relato de Batista, o papel de herói desempenhado por José Ermírio de 
Moraes em contrapartida ao papel de vilão da história , representado por Sampaio Dória. Na ocasião, ainda 
conforme Batista, o Dr. Moraes não foi anunciado, oficialmente, como o comprador da instituição. Nos jornais, 
divulgou-se que o Colégio fora adquirido pelos professores.   
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Colégio, não estaria à altura do pai? Não valeria a pena lutar pela manutenção de uma 

renomada instituição que ele mesmo organizou, na condição de um dos principais líderes?   

5.8 

 
LAÇOS DESFEITOS  

No Lyceu, pequeno mundo estreito , pode-se ver Sampaio Dória em laços atados e 

estreitados, bem como em outros que se desatavam; esses explicam, em parte, a sua decisão 

de fechar a instituição430 e de vender, em 1945, o Colégio Rio Branco.  

Lourenço Filho, membro mais itinerante desse grupo, afasta-se mais uma vez do 

convívio de seus amigos de longa jornada educativa e, particularmente, do Lyceu quando, em 

dezembro de 1931, muda-se para o Rio de Janeiro para chefiar o gabinete do Ministro da 

Educação e Saúde, Francisco Campos, e para organizar os planos da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, como informado anteriormente. Sendo assim, Lourenço Filho afastado-se 

de suas atividades em São Paulo e, também, Lyceu Nacional Rio Branco431.  

Os paulistas que haviam apoiado a tomada do poder por Vargas compunham o coro 

dos descontentes que não demorou a se formar; criticavam severamente as decisões 

autoritárias do governo central e o descumprimento das promessas que tinham servido ao 

grande acordo que deu base ao golpe de Estado de 1930, que culminou com o movimento 

revoltoso de 1932, sob a liderança dos paulistas. Entre eles, estava Sampaio Dória432.  

                                                           

 

430À luz de Sirinelli (1996), entende-se que laços de sociabilidade não implicam somente relações de 
solidariedades, cumplicidades, acordos, como também conflitos, atritos, momentos de distanciamento. Segundo 
esse autor, a afetividade, os sentimentos envolvidos nos laços de sociabilidade entre um grupo determinado de 
intelectuais implicam dois aspectos: os que poderiam ser denominados de positivos, pois explicam as afinidades 
e proximidades, e os negativos, pois explicam ou as rixas e invejas ou, então, os distanciamentos, os conflitos e 
até os rompimentos temporários ou definitivos.  
431 Em março de 1932, a convite de Anísio Teixeira, aceita o encargo de organizar e dirigir o Instituto de 
Educação do Distrito Federal, onde permanece como diretor até 1937 e como professor de Psicologia 
Educacional até 1938 . (Monarcha e Lourenço Filho, 2001, p. 33). Após sua transferência para o Rio de Janeiro, 
Lourenço Filho envolve-se em outros tantos compromissos que o distanciam ainda mais da direção do Lyceu 
Nacional Rio Branco; destaque-se, aqui, a viagem aos Estados Unidos como chefe da missão de trabalho 
encomendada por Anísio Teixeira à testa da Diretoria Geral da Instrução Pública do Distrito Federal (Cf. 
Warde, 2003). 
432 Compartilhando do mesmo sentimento de desaprovação do governo de Vargas verificado, particularmente, 
entre uma parcela da elite paulista, Sampaio Dória retoma e reitera, em dois artigos, a defesa dos princípios 
democráticos de organização da sociedade e do Estado. Em 1932 Sampaio Dória publicou O código eleitoral , 
na Revista da Faculdade de Direito de São Paulo e em 1933, Soberania na mesma revista. (Conferir citação 
completa na bibliografia), o que já havia defendido e expressado, anos antes, em vários outros escritos. Na 
década de 1920: Sampaio Dória já havia publicado, quatro títulos que versam, entre outros, sobre o referido 
tema: A questão social, 1922; O espírito das democracias, 1924.; no mesmo ano publica A revolução legal: o 
censo alto, no sufrágio universal, pelo voto secreto - apelo a Congresso e. Princípios constitucionais em 1926. 
Diz-se retoma, porque, em 1930, Sampaio Dória publica outros dois artigos defendendo que a Revolução de 
1930 foi necessária, embora reconhecesse a contradição desse movimento em relação aos princípios 
democráticos. Esses dois artigos são: Democracia  e A revolução de 1930 

 

causas e diretrizes , ambos 
publicados em 1930 na Revista da Faculdade de Direito de São Paulo. .
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Ocorre que a ida de Lourenço Filho para o Rio de Janeiro, nas condições em que isso 

se deu, introduz um elemento de natureza distinta, ou seja: a aceitação por Lourenço Filho do 

cargo de chefe de gabinete de Francisco Campos teria se afigurado, para Sampaio Dória, 

como expressão de seu alinhamento com o governo federal ou, no mínimo, como anuência 

tácita com a direção que Getúlio Vargas estava imprimindo ao governo do país.  

O fato indicado acima não autoriza, porém, a concluir que ocorreu uma ruptura ou 

algum tipo de enfrentamento entre Sampaio Dória e Lourenço Filho, o que implicaria uma 

investigação mais apurada. Pretende-se apenas apontar alguns elementos que podem sugerir 

algumas das razões do distanciamento entre Lourenço Filho e a rede de relações que dirigia o 

Lyceu. É provável que outros fatos tenham contribuído para isso, tendo em vista a 

proximidade pessoal verificada entre eles. Lembra-se de que Lourenço Filho convidou 

Sampaio Dória e a esposa para serem padrinhos de seu primeiro filho, Ruy, em 1925, como já 

informado. Ou seja, supõe-se que os laços 

 

pessoais, profissionais, políticos e intelectuais 

 

por eles construídos no decorrer de quase duas décadas eram bastante estreitos para que 

apenas um ou outro fato produzisse rompimentos drásticos.  

Apesar disso, há indicações de que, nesse mesmo período, esses laços de cumplicidade 

intelectual e profissional (Cf. Capítulo III) estavam sofrendo fissuras no que diz respeito ao 

campo das escolhas educacionais e pedagógicas. No entanto, também não foi possível, até o 

momento, avançar na investigação dessa suposição. Mesmo assim, tal distanciamento deve 

ser considerado como um elemento próprio das relações que vão sendo modificadas pelas 

curvas das trajetórias dos membros de uma rede, particularmente, no caso das trajetórias de 

Sampaio Dória e Lourenço Filho. 

Por meio da análise da trajetória de Lourenço Filho, percebe-se, porém, que, em 

matérias político-partidárias ou político-ideológicas seu posicionamento tendia, em diversas 

circunstâncias, a ser tácito, diferentemente do que é dado a ver de Sampaio Dória e Almeida 

Junior. Uma das circunstâncias que merece ser aqui destacada diz respeito à relação de 

Lourenço Filho com a Liga Nacionalista de São Paulo: ainda que tenha colaborado em 

algumas das frentes de ação daquela agremiação, por exemplo, em favor da causa do 

analfabetismo, não integrou o rol de seus membros. (Cf. Capítulo II) Ao que parece, o 

engajamento de Lourenço Filho explícito se dava em face das causas políticas que podiam 

ganhar feição estritamente educacional. Essa atitude pode ser pensada como manifestação da 
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tendência de sobrepor a carreira profissional à qualquer outra causa, protegendo-a dos riscos 

próprios das afiliações partidárias ou ideológicas433. 

Assim, em 1931, ao assumir a chefia de gabinete do Ministério da Educação, 

Lourenço Filho teria se afastado não somente do Lyceu Nacional Rio Branco, como também e 

talvez principalmente, do antigo mestre, amigo e colega Sampaio Dória; assim o fez, também, 

em relação a Almeida Junior e Roldão Lopes de Barros. 

Há, ainda, outras evidências de que estava em curso, no início da década de 1930, um 

rompimento entre Lourenço Filho e o grupo que fundou o Lyceu. Na Revista Escolar Rio 

Branco, de abril de 1930 (p.20) registrou-se que o diretor do Lyceu Nacional Rio Branco 

 

Savério Cristófaro lamentou a ausência do diretor do Curso Primário 

 

Lourenço Filho na 

reunião de pais e, após alguns esclarecimentos, Cristófaro prometeu o comparecimento de 

Lourenço Filho na reunião seguinte. O fato parece ter sido constrangedor. Na mesma revista 

informa-se que a prática de convocar os pais para reuniões havia sido instituída naquele ano. 

Por isso, a presença do diretor e, provável mentor do curso primário, deveria ser fundamental. 

Além do que, observa-se em outro registro que a participação dos pais em reuniões desse tipo 

era incomum na dinâmica das escolas, o que demandava convencimentos e convites 

aclamados para conseguir deles o atendimento à convocação da direção da instituição. Nesse 

sentido, a ausência de Lourenço Filho parece ter sido considerada com certa indignação, já 

que não há evidências de que ele estivesse fora de São Paulo neste momento. Nem mesmo 

que estivesse extremamente atarefado com outras obrigações profissionais 

 

o que poderia 

justificar sua ausência da referida reunião. Somente em outubro deste mesmo ano é nomeado 

diretor-geral da Instrução Pública, conforme já dito.  

De acordo com Prospecto de 1934, Lourenço Filho já não é mais citado como o diretor 

do curso primário do Lyceu, tal como constou em todos os anteriores, embora seu nome 

conste, ainda nesse ano, na diretoria da instituição. 

Por outro lado, as evidências de lentos rompimentos entre Sampaio Dória e alguns dos 

fundadores do Lyceu não se restringem a Lourenço Filho. Há indicações que Roldão Lopes de 

Barros estava, igualmente, desatando alguns laços. Um dos aspectos que, possivelmente, deve 

ter provocado conflito entre Dória e Roldão Lopes de Barros referia-se, também, às questões 

políticas, porém em um sentido oposto ao conflito aludido entre ele e Lourenço Filho, já que 

Roldão Lopes de Barros mantinha simpatia pela política mais radicalmente à esquerda 

 

o 

anarquismo e o socialismo. Fato que, certamente, incomodava Sampaio Dória 

 

ferrenho 

                                                           

 

433 bSobre a tensão entre intelectuais-profetas e intelectuais-especialistas, ver Warde (2002). 
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crítico destes modelos políticos 434. O grau de distanciamento parece ter se acirrado com o 

passar dos anos. Por volta de 1945, Roldão Lopes de Barros expressa publicamente sua 

radicalidade política

 
435. 

No mesmo período Sampaio Dória decide fechar o Colégio Rio Branco. Roldão L. de 

Barros ao que parece, em um gesto de rompimento com Sampaio Dória, assumiu a direção do 

Colégio Pedro de Toledo, instituição que acolheu os alunos do Colégio Rio Branco, quando 

fechado por Sampaio Dória.Seguramente quem manteve os laços profissionais e de amizade 

com Sampaio Dória, ao menos durante toda década de 1930, foi Almeida Junior. Tanto na 

Faculdade de Direito de São Paulo, na qual ambos lecionavam, quanto em comissões e órgãos 

públicos vinculados à Universidade de São Paulo. No ano de 1934, Sampaio Dória foi 

comissionado junto ao Ministério da Justiça, 1º Procurador Geral do Superior Tribunal 

Eleitoral, onde exerceu o cargo de Consultor Jurídico da Secretaria de Educação, cujo 

secretário era Cristiano Altenfelder Silva, no governo Armando Salles de Oliveira. Sampaio 

Dória, ainda, participou da comissão que elaborou o projeto de decreto-lei com que se criou a 

Universidade de São Paulo, em 1934. Após a aprovação da criação da Universidade de São 

Paulo, Sampaio Dória, Almeida Junior e Fernando de Azevedo elaboraram os Estatutos da 

Universidade, enquanto Teodoro Ramos é enviado à Europa para contratar professores436. 

Sampaio Dória e Almeida Junior continuaram engajados no grupo responsável pela 

condução da organização da Universidade de São Paulo. O primeiro foi nomeado 

representante da Faculdade de Direito, junto ao Conselho Universitário, posteriormente à 

transferência dessa instituição, até então sob a responsabilidade da União, para o Estado de 

São Paulo437. Participou, também, com Almeida Junior, Fernando de Azevedo, entre outros, 

das comissões de seleção de docentes para o Instituto de Educação. (Atas de Concursos, 

1935-1936) 

Diante do exposto, supõe-se que os prováveis rompimentos podem explicar, em certa 

medida, o fechamento do Lyceu, ou seja, o fim de uma obra de cultura e civismo , sonhada e 

                                                           

 

434 Em diversos escritos de Sampaio Dória, há críticas aos regimes políticos de esquerda. A título de exemplo, 
cita-se a obra O comunismo caminha no Brasil, publicada em 1933. 
435 Para maiores detalhes acerca da trajetória de Roldão Lopes de Barros, consulte Bontempi Jr ( 2001, p.194). 
436 Conferir: Azevedo (1963, p. 694) 
437 Registra-se, ainda, a presença de Sampaio Dória e Almeida Junior entre os signatários do documento O 
problema universitário 

 

Manifesto ao povo e ao governo , publicado em 29 de maio de 1952 n OESP, assinado 
igualmente por Fernando de Azevedo, Júlio de Mesquita, Agesilau Bitencourt, Vicente Rao, Fonseca Teles, 
Henrique Rocha Lima e Cristiano Altenfelder Silva. Esse grupo pretendia, segundo Azevedo (1964), alertar para 
a necessidade de reabrir a discussão de uma reforma fundamental . (Azevedo, 1964, p. 694) Verifica-se, então, 
que Sampaio Dória e Almeida Junior permaneceram, também, engajados no chamado grupo do Estado 

 

Júlio 
de Mesquita Filho, Armando Salles de Oliveira. Exceto quanto a este último, os outros atuavam juntos, desde a 
fundação da Liga Nacionalista em 1917, em diferentes causas, mediante redes que se cruzavam. 
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realizada por esses homens. Se, por um lado, a reconstituição da fundação e organização do 

Lyceu Nacional Rio Branco possibilitou conhecer um outro lugar de articulação da rede de 

relações de Sampaio Dória, por outro lado o Lyceu possibilitou conhecer as prováveis razões 

da quebra de laços dessa mesma rede.                                
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A reconstituição da trajetória intelectual e profissional de Sampaio Dória evidencia seu 

engajamento em redes de relações nas quais participou como um dos principais líderes. Nelas 

foi chamado, bem como atraído a se apresentar na esfera pública como autor divulgador de 

propostas e projetos para a Nação e, particularmente, para a educação. Por meio dessas redes 

participou, então, dos debates mais candentes travados entre as elites culturais das primeiras 

décadas do século XX, destacadamente as paulistas. 

A reconstituição das posições que defendeu e das teses teóricas e políticas que perfilou 

indica que Sampaio Dória movimentou-se em um ambiente cultural bastante diversificado e 

complexo, a partir do qual e para o qual escreveu e publicou textos de variada temática, 

enfatizando a educação, durante os anos vinte e os temas jurídicos nas décadas seguintes. 

Na trajetória intelectual e profissional de Sampaio Dória ressalta-se a importância 

assumida pelas relações aglutinadas em torno da Liga Nacionalista 

 

expressão pública de 

outras relações, essas ocultas, vindas da Sociedade dos Patriotas. O fato de ter integrado o 

grupo dirigente da Liga explica, em grande parte, seu percurso intelectual e profissional nas 

décadas de 1920 e 1930.  

Assim, o cruzamento da trajetória intelectual dos integrantes da Liga Nacionalista, 

também indica que, mesmo nos anos posteriores à desativação da entidade, 1924, havia outros 

locais de encontro entre aqueles que compuseram o grupo dirigente da Liga como, por 

exemplo, a Faculdade de Direito e o OESP, o que garantiu a participação de Sampaio Dória 

em redes de relações que se afiguraram como decisivas na organização do ensino paulista, tais 

como aquelas que foram responsáveis pelo projeto de criação, fundação e organização da 

Universidade de São Paulo, nos primeiros anos da década de 1930. Laços que reapareçam 

publicamente, por exemplo, por ocasião do governo paulista de Armando de Sales Oliveira, 

no qual Sampaio Dória participou como consultor jurídico da Secretaria de Educação, em 

1934. A reconstituição da trajetória de Sampaio Dória nessas outras redes de relações merece 

ser investigada.  

Na Liga Nacionalista visualiza-se a participação entusiasmada de Sampaio Dória na 

fundação, organização e direção da entidade, envolvido em um projeto de grande vulto, 

considerando, igualmente, os objetivos previstos na Sociedade dos Patriotas. Ali, Sampaio 

Dória engajou-se, de modo mais evidente, nas questões específicas à educação. Apesar da 

Liga ter atuado, também, em outras frentes, tais como: a luta em prol do voto secreto e 
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obrigatório e do serviço militar, Sampaio Dória, todavia, esteve nelas envolvido com um grau 

menor de participação em comparação às ações destinadas à formação do novo homem, 

particularmente, a alfabetização e a formação cívica, quer aquelas ações dirigidas à formação 

do adulto operário, quer à formação de alta cultura .  

Na Diretoria da Instrução Pública de São Paulo, em 1920, Sampaio Dória mergulha 

em um projeto de curtíssima duração, ao qual, contudo, dedicou-se visceralmente. O período 

de um ano no cargo de diretor geral da Instrução Pública exigiu grande dose de diplomacia, já 

que Sampaio Dória procurou representar os interesses da Liga Nacionalista 

 

em grande parte 

seus também, assim como procurou implantar projetos educacionais próprios, sofrendo em 

ambos aspectos diversos constrangimentos.  

Isso quer dizer que a Liga Nacionalista foi, efetivamente, chamada a indicar um 

representante para o cargo de direção da Instrução Pública de São Paulo, devido aos laços 

políticos, de certa forma secretos, entre Washington Luís, Altino Arantes e o grupo dirigente 

da Liga. Sampaio Dória, reconhecido por essa rede como seu representante, por suas 

características intelectuais e profissionais, assume o cargo e organiza tanto o recenseamento 

escolar quanto a reforma da instrução pública  afirmada, portanto, como obra coletiva. 

É nesse quadro que se entende sua exoneração precoce do referido cargo, cujas 

implicações atravessaram a década de 1920. O pedido de exoneração apresentado por 

Sampaio Dória, em 1921, foi, na verdade, expressão de fissuras entre o governo e a rede de 

relações da qual ele era representante. 

Desse modo, considera-se o ataque promovido, principalmente, à chamada Reforma 

Sampaio Dória, como uma ofensiva à rede de relações agregada, sobretudo, em torno da Liga 

Nacionalista. 

Se por um lado o engajamento de Sampaio Dória na Liga explica sua indicação para o 

cargo de diretor geral da Instrução Pública de São Paulo 

 

posição de maior projeção pública 

 

por outro lado, a importância da Liga na trajetória de Sampaio Dória não se limita a esse 

episódio. Evidencia-se a importância decisiva da Liga Nacionalista na sustentação intelectual 

e profissional de Sampaio Dória, nas duas décadas seguintes 

 

1920 e 1930, avançando, 

inclusive, para além do fechamento da entidade, em 1924, já que integrantes dessa rede 

vinham de outros núcleos de relações e rearticularam seus laços de sociabilidades em novos 

agregados sociais. 

Após o referido episódio constata-se que, ao contrário de ter resultado numa trajetória 

intelectual abortada, os anos que se seguiram foram, para Sampaio Dória, de intensa produção 
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intelectual e participação nos debates educacionais ocorridos, particularmente, na Sociedade 

de Educação (1922-1924 e 1927-1930). 

Em 1922, Sampaio Dória participa da fundação, organização e direção da Sociedade 

de Educação, integrando, assim, uma rede de relações restrita do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo, comparando-se à Liga Nacionalista.  

A Sociedade de Educação representa na trajetória de Sampaio Dória um dos locais de 

debates mais significativos relacionados ao campo educacional, o que o provocou a escrever e 

publicar suas posições, as quais não eram, contudo, dominantes. Nas publicações de sua 

autoria, na década de 1920, expressa-se de modo cada vez mais evidente sua filiação teórica à 

psicologia pragmatista de Willian James. Sampaio Dória foi um dos principais divulgadores, 

no Brasil, desse teórico norte-americano. 

O cruzamento da trajetória intelectual dos homens e mulheres com os quais Sampaio 

Dória conviveu na Sociedade de Educação, indica que a Escola Normal da Praça e o OESP 

foram os principais locais de encontro dos fundadores da Sociedade. Possivelmente nessas 

instituições, se construiu o projeto de criação desta entidade. Os participantes mais ativos da 

Sociedade de Educação já haviam integrado, juntamente com Sampaio Dória, outras redes de 

relações, tais como, as já citadas: Escola Normal da Praça, o OESP, a Liga Nacionalista e a 

Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo. 

Sampaio Dória motivava-se bastante com o desafio de participar da fundação, organização e 

direção das referidas agremiações, imprimindo percurso próprio e diverso de outras 

agremiações congêneres. O caso do Lyceu não foi diferente.  

No Lyceu Nacional Rio Branco, especialmente Sampaio Dória, Lourenço Filho e 

Almeida Junior realizaram - concretamente, cotidianamente 

 

o projeto de uma pedagogia 

moderna defendido anos antes, em diversas ocasiões nas quais eles estiveram envolvidos. As 

trajetórias intelectuais e profissionais dos fundadores do Lyceu, bem como o padrão de 

organização escolar ali adotado, justifica a adesão quer de seus amigos, quer de uma parcela 

da elite política e econômica paulista, cuja confiança na instituição colaborou sobremaneira 

para mantê-la no rol das mais importantes instituições educacionais particulares de São Paulo. 

A estrutura e organização pedagógica do Lyceu expressam uma síntese exemplar do 

padrão de organização pedagógica defendido pela rede de relações de Sampaio Dória, ao 

longo de duas décadas. No Lyceu Nacional Rio Branco identifica-se a realização do que fora 

amadurecido nesse período. Nessa escola foram depositadas as ferrramentais mentais 

adquiridas por esses homens. Nela realiza-se o que essa rede pensou para a escola pública 

paulista.  



  
320

BIBLIOGRAFIA   

ADORNO, Sérgio 1988. Os aprendizes do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

ALMEIDA, Ednalva Santos de. 2001. A leitura através da Revista Educação em fins da 

década de 20: uma contribuição para a história da leitura do Brasil. PUC/SP. Dissertação 

(Mestrado) 

ANTUNHA, Heládio C. Gonçalves. 1967. A reforma de 1920 da instrução pública no estado 

de São Paulo. São Paulo: USP. Tese (Doutorado) 

AZEVEDO, Fernando de. 1957. A educação na encruzilhada. São Paulo: Melhoramentos (O 

Inquérito de 1926) 

_________ 1963. A cultura brasileira. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 

BANDECCHI, Brasil. 1978. A Bucha, a Maçonaria e o Espírito Liberal. São Paulo. 

Sesquicentenário da Instalação dos Cursos Jurídicos no Brasil. 

BARBANTI, Maria Lúcia S. Hilsdorf. 1977. Escolas americanas de confissão protestante na 

província de São Paulo: um estudo de suas origens. São Paulo: USP. Dissertação (Mestrado) 

BATISTA, Nórton A S. 1996. Há muito ainda por fazer. Cinqüentenário da fundação de 

Rotarianos. São Paulo 

BRASLAVSKY, Berta P. de. 1971. Problemas e métodos no ensino da leitura. São Paulo: 

Melhoramentos. 

BOBBIO, Norberto. 1997. Os intelectuais e o poder 

 

dúvidas e opções dos homens de 

cultura na sociedade contemporânea. São Paulo: UNESP. 

BONTEMPI JR., Bruno. 2001. A cadeira de História e Filosofia da Educação da USP entre 

os anos 40 e 60: um estudo das relações entre a vida acadêmica e a grande imprensa. 

PUC/SP. Tese (Doutorado) 

BOURDIEU, Pierre. 1990. O campo intelectual. In: Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense. 

_________. 1992. Campo do poder, campo intelectual e habitus de classe. A economia das 

trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, pp. 183-202 

_________. 2001. Por uma ciência das obras. Razões práticas: sobre a teoria da ação.. 

Campinas-SP: Papirus, pp. 53-90. 

BOTO, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis. 1990. Rascunhos de escola na encruzilhada 

dos tempos. São Paulo: FEUSP. Dissertação (Mestrado) 

_______.

 

1994/1995. Nacionalidade, Escola e Voto: A Liga Nacionalista de São Paulo. In: 

Perspectivas. São Paulo. pp.145-163 



  
321

CAPELATO, Maria Helena. 1982. O movimento de 1932, a causa paulista. São Paulo: 

Brasiliense. 

________.

 
1989. Os arautos do liberalismo. Imprensa Paulista 1920-1945. São Paulo: 

Brasiliense. 

________ & PRADO, M. L. 1980. O Bravo Matutino. Imprensa e ideologia: o jornal O 

Estado de S. Paulo. São Paulo: Alfa/Ômega. 

CARDOSO, Irene de A. R. 1982. A Universidade da Comunhão Paulista. São Paulo: Cortez. 

CARONE, Edgar. 1975. A República Velha. Vol 1 

CARVALHO, Marta Maria Chagas de. 1986. Molde Nacional e Fôrma Cívica: higiene, 

moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-1931). FEUSP. 

Tese (Doutorado) 

__________. 1989. A escola e a República. São Paulo, Brasiliense. 

__________.

 

1999. Antonio de Sampaio Dória. In: FÁVERO, Mª de Lourdes de A. e 

BRITTO, Jader de M. Dicionário de Educadores do Brasil 

 

Da Colônia aos dias atuais. Rio 

de Janeiro/ Brasília: Editora UFRJ/ MEC-Inep-Comped.  pp. 74-81. (Verbete). 

__________ 2000. Reformas da instrução pública, In: LOPES, E. M. T., FARIA FILHO, L. 

M., VEIGA, C. G. (org.). 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica. p.225-

251. 

__________. 2001a. A caixa de utensílios e a Biblioteca: Pedagogia e Práticas de Leitura. In: 

VIDAL, D. G. e HILSDORF, M. L. S. (orgs.) Brasil 500 anos: Tópicas em História da 

Educação. São Paulo: EDUSP. pp. 137-167. 

_________. 2001b. Quando a história da educação é a história da disciplina e da higienização 

das pessoas, In: FREITAS, Marcos Cezar de. (org.). História social da infância no Brasil. São 

Paulo: Cortez / Universidade São Francisco. pp. 291-309 

_________. 2002. A República, a Escola e os Perigos do Alfabeto. In: PRADO, M. L. C. e 

VIDAL, D. G. (orgs.) À margem dos 500 anos. Reflexões irreverentes. São Paulo: EDUSP. 

pp. 203-218 

CARVALHO, Silvia Aparecida Santos de. 1998. O ensino da leitura e da escrita: o 

imaginário republicano (1890-1920). PUC/SP. Dissertação (Mestrado) 

CATANI, Denice B. 1989. Educadores à meia-luz (um estudo sobre a Revista de Ensino da 

Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo: 1902-1918). São Paulo: 

FEUSP. Tese (Doutorado) 

CUNHA, Luiz Antonio. 1986. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 



  
322

DE LUCA, Tania Regina. 1999. A Revista do Brasil 

 
um diagnóstico para a nação. São 

Paulo: UNESP 

FERREIRA, Antonio Celso. 2002. A epopéia bandeirante: letrados, instituições, invenção 

histórica (1870-1940). São Paulo: UNESP. 

FORJAZ, Maria Cecília Spina. 1977. Tenentismo e Política. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  

_______. 1978. Tenentismo e Aliança Liberal.(1927-1930). São Paulo: Livraria Editora Polis. 

GANDINI, Raquel P. C. 2002. Antonio Ferreira de Almeida Junior. In: FÁVERO, Mª de 

Lourdes de A. e BRITTO, Jader de M. Dicionário de Educadores do Brasil  Da Colônia aos 

dias atuais. Rio de Janeiro/ Brasília: Editora UFRJ/ MEC-Inep-Comped. pp. 131-137. 

(Verbete). 

GONÇALVES, Gisele Nogueira. 2002. A trajetória profissional e as ações de Oscar 

Thompson sobre a Instrução Pública em São Paulo (1889-1920). PUC/SP. Dissertação 

(Mestrado) 

___________ e WARDE, Mirian Jorge. 2002 Oscar Thompson. In: Dicionário de Educadores 

do Brasil. Rio de Janeiro/ Brasília: Editora UFRJ/ MEC-Inep-Comped (Verbete). pp. 867-872. 

GOULART, Maurício. S/d. Homens de São Paulo. São Paulo: Livraria Martins Editora. 

HISLDORF, Maria Lucia Spedo. 1986. Francisco Rangel Pestana: jornalista, político, 

educador. FEUSP. Tese de (Doutorado) 

_________. 1998. Lourenço Filho em Piracicaba. In: SOUSA, C. P. (org.) História da 

Educação: Processos, práticas e saberes. São Paulo: Escrituras Editora. pp. 95-112. 

HOBSBAWM, Eric. 2002. Nações e Nacionalismo desde 1789. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

LARIZZATTI, Doris Sathler de Souza. 1999. A luz dos olhos de um povo : os projetos de 

educação do jornal O Estado de S. Paulo. 1920-1934. PUC/SP. (dissertação de mestrado). 

LIMONGI, Fernando de Magalhães Papaterra. 1988. Educadores e empresários culturais na 

construção da USP. S. P. Unicamp (dissertação de mestrado) 

LEME, Ernesto. 1965. Antonio de Sampaio Dória. In: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo.Vol. LX. São Paulo: Universidade de São Paulo. pp. 66-83 

MARTINELLI, Eliane. 2003. Aprender a ensinar ensinando: a formação do professor do 

ensino primário em São Paulo (1890 a 1920). PUC/SP (dissertação de mestrado) 

MEDEIROS, Valéria A. 2002.Antonio de Sampaio Dória nos debates educacionais: alonga 

duração de uma "presença ausente" In: II Congresso Brasileiro de História da Educação. 

História e Memória da Educação Brasileira. Natal. Referências adicionais: Meio de 

divulgação: Meio digital  



  
323

_________. 2003. A reforma de 1920 na mira do Inquérito de 1926 In: XXII Simpósio 

Nacional de História - História, Acontecimento e Narrativa. João Pessoa. Referências 

adicionais: Meio de divulgação: Meio digital  

_________. 2004. O Inquérito de 1926: uma das expressões da rede de relações de Antonio 

Sampaio Dória In:.VI Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste. Rio de Janeiro. 

Referências adicionais: Meio de divulgação: Meio digital  

_________. 2004. Lyceu Nacional Rio Branco: uma obra de cultura e patriotismo , 1926-

1934. III Congresso Brasileiro de História da Educação. Curitiba. Referências adicionais: 

Meio de divulgação: Meio digital 

MELO, Luís Correia. 1954. Dicionário de Autores Paulistas. São Paulo. 

MERCADO, Edna A.1996. A Educação no Jornal O Estado de S. Paulo: 1890-1920. 

PUC/SP. Dissertação (Mestrado) 

MICELI, Sergio. 2001. Intelectuais a brasileira. São Paulo: Companhia das Letras 

MONARCHA, Carlos. 1989. A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da 

modernidade brasileira: a Escola Nova. São Paulo: Cortez/ Autores Associados. 

___________. 1999. A Escola Normal da Praça 

 

o lado noturno das luzes. Campinas. São 

Paulo: UNICAMP. 

____________ 2001 & LOURENÇO F., Ruy. (org.). 2001. Por Lourenço Filho: uma 

biobibliografia. Brasília: Inep. 

MOREIRA, Silvia Levi. 1982. Liga Nacionalista de São Paulo: ideologia e atuação. São 

Paulo. FFLCH. Dissertação (Mestrado) 

MORTATTI, Maria do Rosário L. 2000. Os sentidos da alfabetização (São Paulo 1876-

1994). São Paulo: Unesp. 

NAGLE, Jorge. 1974. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: 

EPU/EDUSP. 

NARODOWSKI, Mariano. 2001. Infância e poder: a conformação da Pedagogia Moderna. 

Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco. 

NERY, Ana Clara Bortoleto. 1993. A Revista Escolar e o movimento de renovação 

educacional em São Paulo. Universidade Federal de São Carlos. Dissertação (Mestrado) 

_____. 1999. A Sociedade de Educação de São Paulo: embates no campo educacional (1922-

1931). FEUSP. Tese (Doutorado) 

_________. 2000a. Renato Jardim. In: Encarte A. Publicação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação  UFSCar, Novembro-dezembro. 



  
324

_________ . 2000b. Sud Mennucci. In: Encarte. Publicação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação  UFSCar, Maio-Junho. 

__________.

 
2002. Renato Jardim. In: FÁVERO, Mª de Lourdes de A. e BRITTO, Jader de 

M. Dicionário de Educadores do Brasil 

 
Da Colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro/ 

Brasília: Editora UFRJ/ MEC-Inep-Comped. pp. 931-937. (Verbete). 

PILETTI, Nelson. 2002. Fernando de Azevedo. In: FÁVERO, Mª de Lourdes de A. e 

BRITTO, Jader de M. Dicionário de Educadores do Brasil 

 

Da Colônia aos dias atuais. Rio 

de Janeiro/ Brasília: Editora UFRJ/ MEC-Inep-Comped. pp. 349-354. (Verbete) 

QUEM É QUEM NO BRASIL 

 

Biografias contemporâneas. 1948/1951/1953/1955/1958-

1959. São Paulo: Sociedade Brasileira de Expansão Comercial. 

ROMANELLI, Otaíza de O. 1983. História da educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis. 

Vozes. 

PAIVA, Vanilda P. 1985. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: Loyola. 

SASS, O.; PAULO, M. A. R.; REZENDE, V. M. 2004. Estatísticas Escolares e Planejamento 

Educacional: o Recenseamento Escolar de Sampaio Dória (1920) no Estado de São Paulo.In: 

VI Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste. Rio de Janeiro. Referências 

adicionais: Meio de divulgação: Meio digital 

SILVA, Andréa da. 2001. Símbolos, ritos e heróis na Revista Educação (período de 1927 a 

1937): uma ideologia para a formação do professor primário, na construção do cidadão do 

estado burguês industrial capitalista dos anos 30. PUC/SP. Dissertação (Mestrado) 

SIRINELLI, Jean-François. 1996. Os intelectuais. In: Rémond, René (org.). Por uma história 

política.. Rio de Janeiro: UFRJ. pp. 231-269. 

_________. 1998. As elites culturais. In: RIUX, Jean-Pierre e SIRINELLI, Jean-François. 

Para uma história cultural. Lisboa: Estampa. pp. 259-279. 

SOUTO, Rosiley Teixeira. 2005. Recrutamento e qualificação de professores primários na 

Instrução Pública paulista (1892 

 

1933): Um estudo das tecnologias de Estado. PUC/SP. 

Tese (Doutorado) 

SOUZA, Rosa Fátima. 1998. Templos de civilização: a implantação da escola primária 

graduada no estado de São Paulo (1890-1910). São Paulo: UNESP. 

TANURI, Leonor Maria. 1979. O ensino normal no estado de São Paulo 1890 

 

1930. São 

Paulo: USP. 

VILELA, Marize Carvalho.1997. Deixar falar Educação : escuta de um discurso 

pedagógico. PUC/SP. Dissertação (Mestrado) 



  
325

_______. 2000. Discurso, cursos e recursos: autores da Revista Educação (1927 1961). 

PUC/SP. Tese (Doutorado) 

WARDE, Mirian Jorge. 2001. A renovação educacional e a formação de quadros médios: 

Lourenço Filho e Noemy da Silveira Rudolfer. In: XXI Simpósio Nacional de História. 

Niterói. Livro de Resumos: Universidade Federal Fluminense,p.71. 

_______.

 

2002a. Noemy da Silveira Rudolfer. In: Dicionário de Educadores do Brasil. Rio de 

Janeiro/ Brasília: Editora UFRJ/ MEC-Inep-Comped (Verbete).  

__________. 2002b. Oscar Thompson na Exposição de St. Louis (1904): an exhibit showing. 

In: FREITAS, Marcos Cezar de; KUHLMANN Jr., Moysés. (Org.). Os Intelectuais na 

História da Infância. São Paulo, v. , p. 409-458. 

__________.

 

2002c. Estudantes Brasileiros no Teachers College da Universidade de 

Columbia: do aprendizado da comparação. In: II Congresso Brasileiro de História da 

Educação, 2002, Natal. História e Memória da Educação Brasileira.  

___________.2003. O itinerário de formação de Lourenço Filho por descomparação. Revista 

Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 5, p. 125-167.                                



  
326

FONTES PRIMÁRIAS  

AMERICANO,  Jorge. 1957. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915). São Paulo: Saraiva. 

BARRETO, Arnaldo. 1924, Revista da Sociedade de Educação, vol. II, nº 6, 10/6/1924, pp. 

235-246 

FERREIRA, Waldemar. 1928. A congregação da Faculdade de Direito de S. Paulo na 

Centúria de 1827 a 1927. São Paulo: Typ. Siqueira.  

PATI, Francisco. 1950. O espírito das Arcadas. Publicação sob os auspícios da Associação 

dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo.São Paulo: Graf. São José. 

PINTO, Sylviano. 1950. Faculdade de Direito de São Paulo - A turma de 1908. Recordações 

em Dezembro de 1928. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais.  

ARQUIVO MUNICIPAL  SITE: www.dicionarioderuas.com.br  

ANAIS 

ANNAES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO ESTADO DE S. PAULO DE 1920. 1921 

ANNAIS DA CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DO ENSINO PRIMÁRIO. RJ, 1922  

COLEÇÃO DE LEIS E DECRETOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1919,1920,1921.  

LIGA NACIONALISTA 

ESTATUTOS DA LIGA NACIONALISTA, 1918,. Casa Drupat. 

LESSA, Thomaz. 1919. A Ação da Liga Nacionalista  Relatório Apresentado pelo Secretário 

Geral ao Sr. Presidente e demais membros do Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista.. 

São Paulo: Typ. Olegário Ribeiro, Lobato & C. Ltda. 

LIVRO DE ATAS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DA LIGA NACIONALISTA. In: 

Pasta da Liga Nacionalista no Instituto Histórico  e Geográfico de São Paulo. 

PROGRAMA DE ENSINO DAS ESCOLAS DA LIGA NACIONALISTA. In: BOTO, 

Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis. 1990. Rascunhos de escola na encruzilhada dos 

tempos. São Paulo: FEUSP. Dissertação(Mestrado) Anexo 5.    

http://www.dicionarioderuas.com.br


  
327

ESCOLA NORMAL DA PRAÇA 

ATAS DA CONGREGAÇÃO 

ATAS DE CONCURSO  1935-1936  

O LABORATÓRIO DE PEDAGOGIA EXPERIMENTAL. 1914. São Paulo: Tipografia 

Siqueira, Nagel & Comp. 

POLIANTÉIA COMEMORATIVA DO PRIMEIRO CENTENÁRIO DO ENSINO NORMAL 

EM SÃO PAULO (1846-1946). 1946. São Paulo, Gráfica Bréscia. 

LIVRO DE PONTO DA ESCOLA NORMAL 1915-1920  

RELATÓRIOS 

THOMPSON, Oscar.1918. Relatório apresentado ao Exmo Secretário do Interior. In: Anuário 

do Ensino do Estado de S. Paulo. São Paulo 

KUHLMANN, Guilherme. 1921-1922. Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do 

Interior. In: Anuário do Ensino do Estado de S. Paulo. São Paulo   

REVISTAS  

O Onze de Agosto. 1906, 1907 

 

Revista do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de S. 

Paulo 

Revista da Faculdade de Direito de S. Paulo. 1904, 1907, 1929. 

Revista da Sociedade de Educação. São Paulo: Monteiro Lobato & Cia Edit. 1923-1924 

Revista Educação. São Paulo: Diretoria Geral da Instrução Pública. 1927-1930  

ANTONIO DE SAMPAIO DÓRIA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO. 1901-1934. Prontuário do professor Antonio 

de Sampaio Dória. São Paulo. 

OBRAS 

DORIA, Antonio de Sampaio. 1914. Princípios de Pedagogia. São Paulo. Pocai-Weiss. 

_______. s/d. Pátria  Conferência da Liga Nacionalista. (p.3-18) 

_______1918. Carta Aberta. 

_______1919.O que o  cidadão deve saber (Manual de instrução cívica).São Paulo. Olegário 

Ribeiro. 

______1920.Recenseamento Escolar(Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública de São 

Paulo). São Paulo, Weiszflog Irmãos. 



  
328

_______1922a.A questão social. São Paulo. Monteiro Lobato & C. (338p) 

_______1922b. A instrução pelo Estado : coaduna-se a instrução primária obrigatória com 

os princípios que regem a ação social do Estado? São. Paulo. Monteiro Lobato & Co. 

_______1922. Como se aprende a Língua. São Paulo, Monteiro Lobato e Cia Editores (177p.) 

(2ª edição da Análise Lógica 

 
Aprovado pela Diretoria Geral da Instrução Pública de S. 

Paulo, em 7/12/1921). 

_______1923.Questões de Ensino 

 

A Reforma de 1920 em São Paulo. São Paulo. Monteiro 

Lobato & Cia Editores. 

______1924. O espírito das democracias. Companhia Graphico Editores Monteiro Lobato. 

São Paulo. 1 vol. 

______1924. A revolução legal: o censo alto, no sufrágio universal, pelo voto secreto - apelo 

ao Congresso. São Paulo. Monteiro Lobato 

______1924. Como se aprende a Língua 

 

Curso Médio. São Paulo, Monteiro Lobato e Cia 

Editores (178p) 5ª ed. 

______1925. Habeas Corpus 

______1926.Princípios constitucionais. São Paulo. S. Paulo  Editora Ldta. 1 vol. (351p) 

______1926. Psicologia . São Paulo. Instituto Anna Rosa.  

______1932. Como se aprende a Língua ou Nova Gramática 

 

Curso Primário.. Biblioteca 

Pedagógica Brasileira, vol. IX. São Paulo, Companhia Editora Nacional. 

______. Psycologia . São Paulo. Biblioteca Pedagógica Brasileira, vol. VIII. São Paulo, 

Companhia Editora Nacional. 

______1933. Educação: Curso realizado na Escola Normal de S. Paulo. São Paulo. Cia 

Editora Nacional  

______s/d. Como se aprende a Língua 

 

Curso Geral. Biblioteca Pedagógica Brasileira, vol. 

X. Companhia Editora Nacional. 

______1933. Educação moral e educação econômica. São Paulo. Melhoramentos 

______1933. O Comunismo caminha no Brasil. São Paulo Editora. (38p.) 

______1942. Os direitos do homem. SP, Nacional. (687p). 

______1942. Curso de Direito Constitucional (5 volumes)  

______1946. Brasil. Constituição. (Anteprojeto organizado por A. S. Dória; disposições 

análogas às Constituições de 1891, 1934 e 1937). Ministério da Justiça e Negócios do Interior 

( 135p) 

______1948. Pelo bem de todos. São Paulo, Ed. Nacional. (224p.) 



  
329

______ 1952. Os direitos do homem- 3o edição em 3 volumes, com comentários sobre a 

Constituição de 1946 

______1959. Sintaxe de pronomes. SP, Nacional. (430p). 

______1962. O Império do Mundo e as Nações Unidas. Ed. Max Limonad.  

ARTIGOS EM PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

REVISTA DE ENSINO  

DÓRIA. A. de S. 1917/18. Discurso. In: Revista de Ensino. S.P., dez/1917 e mar/1918, nº 3 e 

4. pp. 73-4. 

______ e outros. 1918. Um padrão de livro didático. In: Revista de Ensino. (pp.87-98) 

______ 1919. Metodologia do ensino e literatura didática.In: Revista de Ensino. S.P., jun/dez, 

nº 1- 4. pp.44-75.  

REVISTA DO BRASIL 

DORIA, A. de S. 1917. Metodologia do ensino e literatura didática. In: Revista do Brasil, 

Anno II , vol. V mai/ago. pp.447-485. 

_______1916. Finalidade educativa. In: Revista do Brasil, Anno I, vol III, set/dez. pp. 336-

347.  

REVISTA DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

DÓRIA, A. de S. 1923. Educação da memória. In: Revista da Sociedade de Educação. S.P., 

vol. I, no 1. 

______1924. O ensino de leitura. In; Revista da Sociedade de Educação. S.P. ,vol. III, no 7, 

ago. pp.14-54. 

______ 1924. A natureza das sensações. In: Revista da Sociedade de Educação. São Paulo, 

vol. 3, nº 8. 

______Discurso pronunciado em homenagem ao Prof. Renato Jardim, quando se despedia da 

Escola Normal. 

______1923. Aplicações didáticas. In: Revista da Sociedade de Educação. São Paulo, vol. 1, 

nº2. 

______ 1924. Autonomia didática. In; Revista da Sociedade de Educação. São Paulo, vol. 3, 

nº9.  



  
330

REVISTA EDUCAÇÃO 

DÓRIA, A. de S. 1927. A cultura do pensamento. In: Revista Educação. S.P., v. 1, nº 3, dez, 

pp. 271-299.. 

______.1928. Educação moral 

 
concepção moral. In: Revista Educação. S.P., v. 4, nº 2/3, 

ago/set. pp.138-147. 

______.1929. Formação da linguagem. In: Revista Educação. S.P., v.7 ,nº 1/2, abr/mai. pp. 

15-44. 

______.1930. A formação do carácter. In: Revista Educação. S.P., v.11, nº 2, maio. pp.150-

159.  

REVISTA DO TRABALHO 

DÓRIA, A. de S. 1937. Fins do Estado 

 

Até onde cada qual é obrigado ao todo, e o todo a 

cada qual. A escola individualista, a escola socialista, e a escola liberal 

 

social In: Revista do 

Trabalho. Rio de Janeiro, Anno V, vol IV, no 1, jan. pp.3-7. 

______ 1937. Democracia 

 

Princípios que a constituem 

 

Democracias antigas e moderna 

 

Fundamentos das democracias 

 

Benefícios e danos. In: Revista do Trabalho. Rio de Janeiro, 

vol IV.  

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO 

DÓRIA, A de S. 1930 Democracia. In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol 

XXVI. pp.161-189. 

______ 1930. A revolução de 1930 

 

causas e diretrizes. In: Revista da Faculdade de Direito 

de São Paulo, vol XXVI. pp.295-313. 

_____.

 

1932. O método das ciências sociais.In: Revista da Faculdade de Direito de São 

Paulo, vol XXVIII.. pp.37-48. 

_____.

 

1932. O código eleitoral. In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol 

XXVIII. pp.55-67. 

_____ 1933. Soberania. In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol XXIX. pp.52-

76. 

_____ 1935. Democracia, liberdade e justiça. Preleção. In: Revista da Faculdade de Direito 

de São Paulo, vol XXXI. pp.565-583. 



  
331

______ 1937. Direito constitucional 

 
Fundamentos do poder: doutrinas teocráticas, 

subjetivistas e realistas. In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol XXXIII. 

pp.95-119. 

_____ 1938. Bases na organização dos homens livres 

 
Preventivos contra abusos do poder. 

In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol XXXIV  fase I. pp.76-90. 

_____ 1938. Separação dos poderes e distribuição de funções  sua evolução  sistemas atuais 

 

conflitos e equilíbrio. In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol XXXIV 

 

fase 

I. pp.99-124. 

_____ 1942. A técnica do ensino. In: Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol 

XXXVII. pp.36-71. 

_____ 1943-1944. As tradições da Faculdade de Direito de São Paulo. In: Revista da 

Faculdade de Direito de São Paulo, vol XXXIX (vol.39). pp. 257-267. 

_____ 1946. Ideal que não envelhece - Discurso, in: Revista da Faculdade de Direito de São 

Paulo, vol XLI (p. 137) 

_____ 1949. Ruy 

 

Homem de gênio e homem de bem. In: Revista da Faculdade de Direito 

de São Paulo, vol XLVII. pp.376-395. 

_____ 1952. A Constituição e a Legislação de Ensino (aula inaugural do curso de 1952). In: 

Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol XLVII. pp.357-375.  

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

DÓRIA, A. de S. 1952. A Constituição e a legislação de ensino. São Paulo. In: Revista dos 

Tribunais. (22p) 

______ 1953. As nações Unidas e os direitos do homem (discurso na IIIª Comissão Social e 

Humanitária). In: Revista dos Tribunais, 42: 217. pp.3-13.  

ARCHIVO JUDICIÁRIO 

DÓRIA, A. de S. 1945. Os princípios democráticos. In: Archivo Judiciário, Rio de Janeiro, 

vol.75, p.21  suplemento.  

REVISTA DA UNIVERSIDADE MINAS GERAIS 

DÓRIA, A. de S. 1930. O problema democrático no Brasil. In: Revista da Universidade 

Minas Gerais, Belo Horizonte, tomo 2, vol1 (p.269)  



  
332

O COMBATE, 31/7/1916, p. 4  

 PUBLICAÇÕES NO OESP (O ESTADO DE S. PAULO) 

AMARAL, Amadeu. Comédia ortográfica. 4/9/1916, p. 3 

________. Anúncio de conferência de A Amaral, Ensino e nacionalismo.16/10/1916, p. 4 

BUARQUE, M. Cyridião. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma I) O 

método (A) No ensino, 26/11/20, p.4. 

_________. Instrução Pública 

 

Sub. ao jul. da ref. I) O método (B) Na Reforma, 27/11/20, 

p.3. 

_________. Instrução Pública 

 

Sub. ao jul. da ref. II) As grandes linhas (A) As escolas de 

alfabetização, 28/11/20. 

_________. Instrução Pública 

 

Sub. ao jul. da ref. II) As grandes linhas (B) A Faculdade de 

Educação, 30/11/20, p.3. 

_________. Instrução Pública 

 

Sub. ao jul. da ref. III) Princípios (A) O nacionalismo em 

reforma, 06/12/20,p.3. 

_________. Instrução Pública 

 

Sub. ao jul. da ref. III) Princípios (A) O nacionalismo da 

reforma, 23/12/20, p.4. 

DÓRIA, A. S. de. Instrução pública, 25/05/20, p.2. 

_________. Aos paulistas, 15/07/20, p.2. 

_________. A reforma do ensino: a inspeção escolar, 25/11/20, p.3. 

_________. A Reforma do Ensino: seu nacionalismo perante a Constituição Federal, 

05/12/20, p.3. 

_________. A reforma do ensino: educação cívica, as repúblicas escolares, 08/04/21, p.4. 

_________. A reforma do ensino: educação cívica (conclusão), 09/04/21, p.4. 

_________. A reforma do ensino: alguns dados econômicos, 22/04/21, p.3. 

_________. Congresso Interestadual de Ensino Primário, 04/11/21, p.4. 

_________.A escola e a pátria, 02/12/21, p.4. 

_________. Inteligentes, sim: decoradores, não, 16/04/22, Questões Pedagógicas, p.4. 

_________. A Reforma do Ensino: entendamo-nos, 03/04/23, p.3. 

_________. A Reforma do Ensino: utopia ou bom senso? (II), 04/04/23, p.3. 

_________. A Reforma do Ensino: revista às reformas (III), 05/04/23, p.3. 

_________. A Reforma do Ensino: revista às reforma: a Educação Cívica, 07/04/23, p.3. 

_________. A Reforma do Ensino: a causa da nossa exoneração (IV), 10/04/23, p.2 



  
333

_________. A educação do povo, 12/12/23, p.4 

_________. Escolas da capital, 14/10/24, p.3 

_________. O problema da autonomia didática, 07/08/28, p.8. 

FERREIRA, Waldemar M.. A batalha do Riachuelo. 16/6/1924, p.2  

FREITAS VALLE. O discurso do relator da comissão de Instrução Pública, 25/11/20, p.3 

_________. A Reforma da Instrução Pública: discurso final do relator, 28/11/20, p.3 

_________. Conferência do ensino, 30/11/21, p.3 

LIGA .NACIONALISTA. Pelo ensino primário no Brasil, 18/06/20, p.3 

_____. Pela educação popular, 04/07/20, p.3 

_____. Pelo ensino primário no Brasil, 09/11/20, p.3 

_____. Uma idéia patriótica: a Casa dos Estados , 17/11/20, p.5. 

LOURENÇO FILHO, M. B. Que é nacionalismo? 9/9/1918, p.4. 

_________.Pelo nacionalismo: a Casa dos Estados , 19/11/20, p.4. 

_________. Problemas da cultura: o poligono da sustentação, 29/11/20, p.2. 

_________.Problemas de cultura: o nacionalismo da reforma, 23/12/20, p.4. 

LIMA, Antonio de Pereira. Cerimônia do 1º sorteio militar. 18/12/1916, p. 7  

MARQUES, J M Azevedo. Como se ama a pátria. 8/9/1918, p3 

MENNUCCI, Sud. Nacionalização do ensino, 22/7/21, p.4. 

MONTEIRO LOBATO, José Be. A revolução do ensino, 18/11/20, p.4. 

__________. Combate a hydra. 19/11/1920, p.3. 

__________A grande idéia. 20/11/1920, p.3. 

OESP. Um momento com o Secretário do Interior  novo governo. 30/4/1920, p. 3. 

_____. Instrução Pública  o Programa do novo diretor, 25/5/1920, p.2. 

_____. A luta contra o analfabetismo, 18/6/20, Editorial, p.4. 

_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento infantil, 19/6/20, Editorial, p.4. 

_____. A organização do serviço de recenseamento escolar, 26/6/20, Notas de Reportagem, 

p3. 

_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento escolar, 09/07/20, Editorial, p.3. 

_____.Novidades: guerra ao analfabetismo, 09/07/20, Notas de Reportagem, p.4. 

_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento escolar, 07/09/20, Editorial, p3. 

_____.A reforma do ensino: constitucionalidade do projeto, 20/11/20, p.2. 

_____. Sobre o recenseamento escolar.21/11/1920, p.3. 

_____. Sobre a reforma. 22/11/1920, p.3. 

_____. Sobre a reforma. 23/11/1920, p.3. 



  
334

_____. A república escolar, 14/04/21, Notas Diversas, p.4. 

_____. A reforma do ensino, 09/05/21, p.4. 

OLIVEIRA VIANNA, F.J. Nacionalismo e questão social, 09/02/20, p.3. 

_____Transcrição de O Paiz 

 
Oliveira Vianna em apoio a Bilac 

 
O caráter 

Nacional17/11/1915, p.3 

P.P. O curso de dois anos para o ensino elementar, 24/06/20,Notas Pedagógicas, p3. 

___. O combate ao analfabetismo, 22/07/20, Notas Pedagógicas, p.3. 

___. Porque nos falta dinheiro para combater o analfabetismo, 15/10/20, Notas Pedagógicas, 

p.2 

___. O problema da obrigatoriedade escolar, 27/11/20, Notas Pedagógicas, p.3 

___. As engenhocas de barbárie no aparelho escolar, 30/11/20, Notas Pedagógicas, p.3 

RIBEIRO, Clóvis. O novo abolicionismo. 3/1/1923, p.3 

SERVA, Mário Pinto. O problema da educação em S. Paulo. 28/11/1915, p. 2  

______.A mistificação eleitoral. 14/1/1916, p.3 

______. Exemplo Americano. 16/2/1916, p. 4 

______. O regime da irresponsabilidade 3/3/1916, p.3  

______. A mentira republicana 18/5/1916, p.3  

______. Pessimismo realista 24/5/1916 

______. O dever do intelectualismo brasileiro 13/11/1916, p. 4  

______. O dever do nacionalismo 5/12/1916, p. 4 

______. A honra nacional 29/6/1918, p.4  

______. A situação moral 25/11/1918, p.2 

______. A situação financeira de S. Paulo 10/5/1919, p.3 

______. Os açambarcadores dos cargos públicos 18/5/1919, p.3  

______. O gênio paulista 6/10/1919, p.3  

______. A formação mental da mocidade, 20/01/20, p.4. 

______.Estatística Paulista  governo promissor de novos métodos 24/2/1920 p.2  

______.O idealismo americano 3/3/1920, p.4 

______. A instrução pública em São Paulo,13/03/20, p.2. 

______. Insensibilidade moral. 26/3/1920, p.3 

______. O melhoramento da instrução pública, 18/04/20,p.2. 

______. Escolas para adultos, 20/04/20, p.2. 

______. A teoria da elites e a campanha contra o analfabetismo, 21/08/20, p4. 

______. O civismo no Brasil, 10/09/20, p.3. 



  
335

______. Ca?raria eleitoral.25/9/1920, p.2 

______. A difusão da cultura paulista, 2/10/20, p.2. 

______. O catolicismo e a educação nacional, 22/10/20, p.2. 

______.Atitude ditatorial. 12/12/1920, p.2 

______. Deformação moral coletiva, 30/12/20, p.2. 

______. A ciência e a ignorância, 20/05/21, p.4. 

______. A inteligência nacional, 17/6/21, p.2. 

SOARES, José Carlos de Macedo. Escolas de fachada: jardim da infância, 27/2/20, p.3. 

_______. Escolas de fachada: as escolas primárias, 29/2/20, p.3. 

_______. Escolas de fachada: as escolas complementares, 02/03/20, p.3. 

_______. Escolas de fachada: o ginásio da capital, 04/03/20, p.3. 

_______. Escolas de fachada: a escola normal de SP, 09/03/20, p.3. 

_______. Escolas de fachada, 11/03/20, p.3 

SOUZA, Ruy de Paula. Reforma do ensino, 18/11/20, p.3. 

STEIDEL, Frederico Vergueiro. 27/7/1917, p.3  

________.Comemorações do 7 de setembro. 8/9/1917, p. 3 

________. A religião da Pátria 29/6/1918, p.4 

________. 4/7/1920, p.3  

________. O soldado como fator social 8/9/1921, p.2  

________.O voto secreto. 4/1/1923, p.4 

________. Campanha do voto secreto. 11/1/1923, p.4  

________.Pela instrução primária no Brasil, apelo aos deputados paulistas no congresso 

federal. 22/6/1923, p.2 

________. Entrevista. 8/2/1925, p.13            



 



  
2



  
3

 



ANEXO 2 - GERAÇÕES - GRUPO DIRIGENTE DA LIGA NACIONALISTA 
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NOME IDADE 

   
1843 ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA (6/12/1843 -13/4/1917) 74 ANOS
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1866 FIRMINO WHITACKER (13/3/1866 - 22/12/1934) 51 ANOS

 

1867 ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO (5/1/1867 - 5/6/1920) 50 ANOS

  

FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL (21/2/1867) 50 ANOS

 

1868 FRANCISCO MORATO (17/10/1868 - 12/5/1948) 49 ANOS

  

REYNALDO PORCHART(23/5/1868 - 12/10/1953) 49 ANOS

 

1870 RODOLPHO SANTIAGO (4/4/1870 28/9/1933) 47 ANOS

 

1871 JOSÉ MARTINS BONILHA DE TOLEDO (6/12/1871- 24/4) 46 ANOS
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1877 LUIZ SILVEIRA (25/6/1877- 11/6/1959) 40 ANOS

  

NESTOR RANGEL PESTANA (03/10/1877 - 28/4/1933) 40 ANOS
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continua
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NASCIMENTO

 
NOME IDADE 
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ROBERTO MOREIRA (7/9/1887 - 1964) 30 ANOS

 

1888 MÁRIO SÉRGIO CARDIM (9/9/1888 - 12/1953) 29 ANOS

  

SPENCER VAMPRÉ (1888 - 1964) 29 ANOS

  

FRANCISCO EMÍDIO DA FONSECA TELLES (11/12/1888) 29 ANOS

 

1889 SILVIO DE ANDRADE MAIA (17/05/1889-20/10/23) 28 ANOS

  

MANOEL ELPIDIO PEREIRA DE QUEIROZ (5/4/1889) 28 ANOS

     

GERALDO HORACIO DE PAULA SOUZA (5/7/1889 ) 28 ANOS

    

1891 CLÓVIS MARCELO DE PAULA RIBEIRO (6/4/1891/25/1/1942) 26 ANOS

        

1892 JULIO MESQUITA FILHO (14/2/92-???) 25 ANOS

 

1894 ARCHIMEDES PEREIRA GUIMARÃES (14/718/94) 23 ANOS

  

ABELARDO VERGUEIRO CESAR (21/6/1894 ) 23 ANOS

 

1895 THOMÁZ LESSA (1/2/1895 - 3/3/1953) 22 ANOS

  

PRUDENTE DE MORAES NETO (19/6/1895) 22 ANOS

   

FONTE: ELABORADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NAS BIOGRAFIAS 
CONSULTADAS (Cf. BIBLIOGRAFIA).  
OBS.: A coluna da direita informa a idade aproximada  dos membros do grupo dirigente da Liga 
Nacionalista por ocasião de sua fundação  1917.                      
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ANEXO 3  PROGRAMAS DE ENSINO DAS ESCOLAS DA LIGA NACIONALISTA   

LIGA NACIONALISTA

 
PROGRAMAS  

LEITURA E LINGUAGEM 

Leitura: 
O ensino de leitura será feito pelo método analítico, devendo o professor seguir rigorosamente 
os seguintes passos: 
1º Palestra com a classe, para habituá-la às conversações necessárias ao desenvolvimento do 
assunto da lição. 
2º O professor tomará a estampa da cartilha e, por meio de perguntas bem dirigidas, obterá 
dos alunos as sentenças, de que consta a lição. Cada sentença será escrita pelo professor no 
quadro negro, repetindo-a os alunos várias vezes, até ficarem com a imagem bem gravada no 
cérebro. Para isso, as repetições e a revisão das lições dadas, sempre devem ocupar a atenção 
do professor. 
3º Dadas assim umas quinze lições da cartilha, fará o professor uma revisão geral da matéria 
estudada, afim de, mais uma vez, verificar se os alunos estão dominando as lições. Para isso, 
alterará todas as frases, dando uma ordem nova aos elementos que as compõem. 
4º Consistirá em fazer a classe dominar palavras isoladas, destacadas das sentenças, lançando, 
para isso, o professor, mão de todo o seu engenho.  

Linguagem oral: 
1º Palestras com a classe sobre objetos comuns presentes. 
2º Palestras com a classe sobre objetos comuns ausentes. 
3º Reprodução, pelos alunos, de pequenos  contos instrutivos e morais, narrados pelo 
professor. 
4º Palestras com os alunos sobre objetos de uso comum, fazendo o professor com que os 
alunos se manifestem sobre a utilidade, qualidades e propriedades desses objetos. 
5º Reprodução, pelos alunos, de narrações feitas pelo professor sobre fatos relativos à família, 
à escola, à vida operária e à sociedade. 
6º Reprodução de histórias morais, lidas pelo professor. 
7º Descrição de gravuras apresentadas pelo professor aos alunos. 
8º Descrição de objetos ausentes e de cenas naturais. 
9º Reprodução de fábulas em verso, lidas pelo professor. 
10º Exercícios de declamação, em prosa e em verso. 
NOTAS: 1º O professor, à medida que for desenvolvendo os exercícios do programa, deverá 
ir dando, gradualmente, aos seus discípulos, um conhecimento prático dos sinônimos, 
antônimos e das categorias gramaticais. 
2º O professor deve fazer tudo para que cada aluno nos primeiros anos sempre se exprima por 
meio de sentenças completas.  

Linguagem escrita: 
1º Cópias de pequenas sentenças do quadro negro. 
2º Cópias de pequenas sentenças do livro de leitura. 
3º Ditados de sentenças fáceis, já copiadas do quadro negro e do livro de leitura pelos alunos. 
4º Formação de sentenças em que entrem palavras dadas pelo professor. 
5º Formação de sentenças declarativas, interrogativas e imperativas. 
6º Formação de sentenças exclamativas e condicionais. 
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7º Respostas, pelos alunos, a perguntas formuladas pelo professor. 
8º Ditados de pequenos trechos do livro de leitura. 
9º Pequenas descrições de gravuras sobre as quais já tenham os alunos feito exercícios de 
linguagem oral. 
10º Ditados de pequenos trechos, desconhecidos dos alunos. 
11º Reprodução de pequenos contos morais narrados pelo professor. 
12º Idem (repetiu-se a mesma frase) 
13º Pequenas composições sobre fatos relativos à família, à escola, à vida operária e à 
sociedade. 
14º Reprodução de fábulas em verso, lidas pelo professor em classe. 
15º Redação de bilhetes e cartas familiares. 
16º Redação de recibos. 
17º Redação de cartas comerciais muito simples. 
18º Redação de requerimentos 
19º Redação de ofícios. 

ARITMÉTICA  

1º Escrita e leitura dos números. Uso dos signos aritméticos. 
2º Exercícios orais e escritos com auxílio dos contadores e das tabuadas de Parker. 
3º Exercícios analíticos muito simples de cálculos mentais, em que entrem pequenas questões 
relativas às quatro operações, propostas por meios concretos. 
4º Exercícios numéricos, orais e escritos das tabuadas de somar, subtrair, multiplicar e dividir. 
5º Exercícios mais completos sobre problemas de uso comum das quatro operações. 
6º Idéia, mediante objetos divisíveis, do que é fração. Representação numérica das frações 
ordinárias e decimais. 
7º Sistema métrico: unidades principais; múltiplos e submúltiplos. 
8º Conhecimento prático das medidas métricas em uso. Noção das medidas antigas mais 
usadas: arroba, libra. Légua, braça, etc. 
9º Problemas diversos sobre conversões de medidas. 
10º Moeda de curso legal e seus valores. 
11º Revisão. Problemas diversos sobre questões práticas.  

GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
Geografia: 
1º Ponto: Terminologia geográfica; denominações dadas às diferentes configurações da parte 
sólida e da parte líquida da superfície da Terra. 
2º Ponto: Rosa dos ventos: pontos cardeais.  
3º Ponto: Forma da Terra; provas sucintas da sua esfericidade. 
4º ponto: estudo da corografia do Brasil: 

a) Orografia; 
b) Hidrografia; 
c) Limites; 
d) Divisão administrativa, atribuições dos governos: Federal, estadual e Municipal. 
e)  Rápida descrição física, política e econômica dos diferentes estados. 

5º Ponto: As terras: continentes e ilhas. 
6º Ponto: O mar: os cinco oceanos e mares principais. 
7º Ponto: As cinco partes do mundo: posição, forma e grandeza. 
8º Ponto: Breves noções sobre geografia geral da Europa, Ásia, África, América e Oceania. 
9º Ponto: Rotação e translação da Terra. 
10º Ponto: O sistema solar e seus astros principais. 
11º Ponto: Estações do ano; medida do tempo; calendário. 
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História do Brasil: 
1º Ponto: Idéia do que é o governo de um país. O Presidente da República e seus auxiliares. A 
eleição popular. Idéia da Constituição. 
2º Ponto: Fatos principais ocorridos no governo republicano, de preferência os que se 
prendem à expansão econômica e industrial. 
3º Ponto: A proclamação da república. Império e República: diferenças entre as duas formas 
de governo. Os propagandistas. 
4º Ponto: O Brasil-Império. 

a) D. Pedro II: 
b) A abolição da escravidão. A princesa Izabel. Rio Branco. José Bonifácio, o moço. José 

do Patrocínio, Luiz Gama e Antonio Bento. O trabalho dos homens livres; a 
imigração; 

c) A guerra do Paraguai. Os heróis brasileiros; 
d) A regência. Diogo Antonio Feijó; 
e) D. Pedro I e a abdicação; 
f) A Independência. José Bonifácio, o Patriarca. 

5º Ponto: O Brasil-Colônia. 
a) D. João VI. Abertura dos portos do Brasil e outros melhoramentos; 
b) Os bandeirantes. As monções. O rio Tietê; 
c) Fundação de S. Paulo. O padre Anchieta. A primeira escola; 
d) A colonização. Martim Affonso. Capitania de S. Vicente;  
e) O descobrimento. Comparação entre o Brasil atual e o Brasil por ocasião da chegada 

dos portugueses.  

LIÇÕES GERAIS 
Morfologia geométrica 

1º Análise do cubo pelo estudo dos elementos geométricos que o formam. Linhas ou arestas 
do cubo; ângulo do cubo, quinas. Noção da superfície e do plano, à vista do cubo. Número de 
faces do cubo. 
2º Noção do quadrado. Sua construção. Diagonal. 
3º Noção do triângulo. 
4º Análise da esfera. Superfície curva. 
5º Hemisfério. Noção da circunferência e do circulo pelo estudo da superfície plana do 
hemisfério. O diâmetro e o raio. 
6º Análise do cilindro. Objetos de forma cilíndrica. 
7º Problemas sobre cálculo de triângulos e quadriláteros. 
8º Noção do prisma, da pirâmide e do cone. Estudo sucinto das suas faces, arestas e bases.  

Higiene 
9º Idéia geral do organismo humano. Influência sobre ele exercida por tudo quanto o rodeia. 
Perdas que o corpo experimenta. Necessidades dos alimentos. Digestão, circulação, 
respiração. Higiene destas funções. Secreções. 
10º Valor dos alimentos. As bebidas. O álcool e o seu valor negativo como alimento; seus 
efeitos no organismo; sua influência nos filhos de pais que dele abusam.O álcool como 
desorganizador da família. Perigos e inconvenientes que, para a sociedade, trazem as pessoas 
que dele abusam. Os crimes e suicídios e o número de tuberculosos, como conseqüência do 
abuso do álcool. 
11º O trabalho como fonte de saúde física e moral. O sono e o seu papel reparador. Conselhos 
higiênicos a respeito de um e de outro. Vantagens do ar livre e da luz natural e abundante. 
12º O asseio em geral: sua necessidade para a saúde. A água: sua utilidade. Os banhos. 
Precauções contra o desenvolvimento da tuberculose. Utilidade das vacinas como 
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preservativos da varíola e do tifo. Precauções para evitar a propagação das moléstias 
contagiosas. Antisépticos mais usuais. Modos e oportunidades do seu emprego.  

Noções de ciências naturais  

13º Idéia do universo. Sistema planetário. 
14º Palestras sobre o calor, máquinas a vapor e eletricidade. 
15º palestras sobre o trovão o vento, a chuva, o raio, etc. 
16º Animais úteis sob o ponto de vista da matéria prima que fornecem aos diversos ramos da 
atividade humana. A lã, a seda, o couro, a cera, o chifre, os óleos, o marfim, etc. 
17º Animais nocivos. Meios de os evitar e de os extinguir. 
18º Vegetais. Sua utilidade. Cuidado a dar às plantas. Preceitos agrícolas sobre plantio dos 
legumes, da borracha, do algodão, do café, dos cereais, da cana, do arroz, do cacau, etc. 
19º palestras sobre a fabricação do pão, do açúcar, do papel, do vidro, do vinho, dos tecidos, 
etc. 
20º Minerais. O ferro, o carvão, o cobre, o chumbo, o zinco, a cal, etc. 
21º da vida metódica. Vantagens da distribuição acertada do tempo. Boa administração do 
dinheiro, as caixas econômicas. Influência maléfica das casas de jogos, bebidas, etc.  

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA  

1º Palestras e leitura tendentes a desenvolver nos alunos o sentimento de dignidade pessoal e 
de amor ao trabalho. 
2º Exemplos de homens que foram de condições humildes e que conseguiram celebridade e 
fortuna pela energia da vontade e pelo trabalho.  
3º deveres para com a família. Obrigações dos filhos, dos irmãos, dos pais, dos esposos.  
4º Noções de urbanidade. 
5º Direito e deveres dos cidadãos. Leitura com pequenos comentários ou simples explicação 
dos princípios básicos da Constituição da república. 
6º Leitura e palestras sobre os direitos e deveres civis e políticos sobre a soberania nacional e 
sobre a necessidade que tem o cidadão de exercer o direito e o dever de votar. Dever de 
respeitar as leis, de acatar e prestigiar as autoridades constituídas. 
7º Noção muito simples sobre os poderes públicos. 
8º Cooperação. Organização das sociedades de socorros mútuos para caso de doença, 
acidentes, falecimento, falta de trabalho, cooperativas de consumo, etc. 
9º Serviço militar. 
10º Palestras com o fim de desenvolver, nos alunos, o sentimento patriótico. 
11º Naturalização e suas vantagens.  
11º (! 2 vezes o número 11)Exemplos das grandes ações cívicas de brasileiros que se tornaram 
célebres nos fatos mais memoráveis da história nacional.  

FONTE: Boto, 1999, Anexo 5. 
OBS.: Conservou-se, na transcrição do programa das escolas da Liga Nacionalista, a mesma 
disposição do conteúdo apresentado no original.         
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ANEXO 4 - A REFORMA DE 1920 NO OESP   

BUARQUE, M. Cyridião. Instrução Pública 

 
Subsídios ao julgamento da reforma I) O 

método (A) No ensino, 26/11/20, p.4. 
_________. Instrução Pública 

 
Subsídios ao julgamento da reforma I) O método (B) Na 

Reforma, 27/11/20, p.3. 
_________. Instrução Pública  Subsídios ao julgamento da reforma II) As grandes linhas (A) 
As escolas de alfabetização, 28/11/20. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma II) As grandes linhas (B) 
A Faculdade de Educação, 30/11/20, p.3. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma III) Princípios (A) O 
nacionalismo em reforma, 06/12/20,p.3. 
_________. Instrução Pública 

 

Subsídios ao julgamento da reforma III) Princípios (A) O 
nacionalismo da reforma, 23/12/20, p.4. 
DÓRIA, A. S. de. Instrução pública, 25/05/20, p.2. 
_________. Aos paulistas, 15/07/20, p.2. 
_________. A reforma do ensino: a inspeção escolar, 25/11/20, p.3. 
_________. A Reforma do Ensino: seu nacionalismo perante a Constituição Federal, 
05/12/20, p.3. 
_________. A reforma do ensino: educação cívica, as repúblicas escolares, 08/04/21, p.4. 
_________. A reforma do ensino: educação cívica (conclusão), 09/04/21, p.4. 
_________. A reforma do ensino: alguns dados econômicos, 22/04/21, p.3. 
_________. Congresso Interestadual de Ensino Primário, 04/11/21, p.4. 
_________.A escola e a pátria, 02/12/21, p.4. 
_________. Inteligentes, sim: decoradores, não, 16/04/22, Questões Pedagógicas, p.4. 
_________. A Reforma do Ensino: entendamo-nos, 03/04/23, p.3. 
_________. A Reforma do Ensino: utopia ou bom senso? (II), 04/04/23, p.3. 
_________. A Reforma do Ensino: revista às reformas (III), 05/04/23, p.3. 
_________. A Reforma do Ensino: revista às reforma: a Educação Cívica, 07/04/23, p.3. 
_________. A Reforma do Ensino: a causa da nossa exoneração (IV), 10/04/23, p.2 
_________. A educação do povo, 12/12/23, p.4 
FREITAS VALLE. O discurso do relator da comissão de Instrução Pública, 25/11/20, p.3 
_________. A Reforma da Instrução Pública: discurso final do relator, 28/11/20, p.3 
LIGA NACIONALISTA. Pelo ensino primário no Brasil, 09/11/20, p.3 
_________. Uma idéia patriótica: a Casa dos Estados , 17/11/20, p.5 
_________. Pela educação popular, 04/07/20, p.3 
_________. Pelo ensino primário no Brasil, 09/11/20, p.3 
LORENÇO FILHO, M. B. Pelo nacionalismo: a Casa dos Estados , 19/11/20, p.4 
_________. Problemas da cultura: o poligono da sustentação, 29/11/20, p.2. 
_________.Problemas de cultura: o nacionalismo da reforma, 23/12/20, p.4. 
MENNUCCI, Sud. Nacionalização do ensino, 22/7/21, p.4. 
MONTEIRO LOBATO, J. B. A revolução do ensino, 18/11/20, p.4. 
__________. Combate a hydra. 19/11/1920, p.3. 
__________A grande idéia. 20/11/1920, p.3. 
OESP. Um momento com o Secretário do Interior  novo governo. 30/4/1920, p. 3. 
_____. Instrução Pública  o Programa do novo diretor, 25/5/1920, p.2. 
_____. A luta contra o analfabetismo, 18/6/20, Editorial, p.4. 
_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento infantil, 19/6/20, Editorial, p.4. 
_____. A organização do serviço de recenseamento escolar, 26/6/20, Notas de Reportagem, 
p3. 
_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento escolar, 09/07/20, Editorial, p.3. 
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_____.Novidades: guerra ao analfabetismo, 09/07/20, Notas de Reportagem, p.4. 
_____. A luta contra o analfabetismo: o recenseamento escolar, 07/09/20, Editorial, p3. 
_____. A reforma do ensino: constitucionalidade do projeto, 20/11/20 
_____. A república escolar, 14/04/21, Notas Diversas, p.4. 
_____. Sobre o recenseamento escolar.21/11/1920, p.3. 
_____. Sobre a reforma. 22/11/1920, p.3. 
_____. Sobre a reforma. 23/11/1920, p.3. 
_____. A reforma do ensino, 09/05/21, p.4. 
_____. A república escolar, 14/04/21, Notas Diversas, p.4. 
_____. A reforma do ensino, 09/05/21, p.4. 
P.P. O curso de dois anos para o ensino elementar, 24/06/20,Notas Pedagógicas, p3. 
___. O combate ao analfabetismo, 22/07/20, Notas Pedagógicas, p.3. 
___. Porque nos falta dinheiro para combater o analfabetismo, 15/10/20, Notas Pedagógicas, 
p.2 
___. O problema da obrigatoriedade escolar, 27/11/20, Notas Pedagógicas, p.3 
___. As engenhocas de barbárie no aparelho escolar, 30/11/20, Notas Pedagógicas, p.3 
SOUZA, Ruy de Paula. Reforma do ensino, 18/11/20, p.3.  

FONTE: Elaborado com base nos dados disponíveis em Larizzatti (1999) e pesquisa pessoal.                                
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ANEXO 5 - COMISSÕES DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO  

1ª FASE (1922-1924) 
Ensino Primário:   Guilherme Kuhlmann 

Armando Gomes de Araújo 
Romeu do Amaral Camargo     

Ensino Secundário:   A. Rodrigues Alves Pereira 
R. Jorge Hadoock Lobo Filho, 
Freitas Valle  

Pedologia:    José Carlos de Macedo Soares 
Carlos Silveira, 
Oscar Thompson,  

Ensino Profissionalizante:  Roldão Lopes de Barros 
Aprígio Gonzaga 
João Lourenço Rodrigues  

Ensino Superior:   Spencer Vamré 
Ovídio Pires de Camargo 
Rodolpho Santiago  

Revista:    Leo Vaz 
Fernando de Azevedo 
Almeida Junior 
Brenno Ferraz do Amaral 
A. Sampaio Dória  

FONTE: Revista da Sociedade de Educação, nº 1, vol. I,  10/8/1923 p. 64,65. 

OBS.: Comissões registradas na sessão de organização da Sociedade de Educação.   

Comissão do livro didático

  

A.Sampaio Dória 
Leo Vaz 
José Escobar  

FONTE: Revista da Sociedade de Educação, nº 2, vol I, 10/10/1923, pp. 198-200. 

OBS.: Comissão criada na 6ª sessão ordinária, de 19/9/1923   

2ª FASE (1927-1930) 

Ensino Primário

   

Antonio Firmino Proença      
Branca Canto e Mello      
Hortência Pereira Barreto      
José Azevedo Antunes      
Renato Jardim      
Zuleica de Barros Pereira  

Ensino Normal

    

Armando Gomes de Araújo      
Carlos da Silveira      
João Toledo  
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Ensino Secundário

   
Almeida Junior 
Mário Souza Lima 
Ruy de Paula Souza 
Stewart (C. T. ) (sic) 
Sud Mennucci  

Educação Estética

   
Alexandre Albuquerque      
Anhaia Mello      
Cymbelino de Freitas      
João Gomes Junior      
Noemia Nascimento Gama  

Ensino Superior e Universitário

  

Arthur Neiva       
Flamínio Favero      
Ovídio Pires de Campos      
Mario Mazagão      
Plínio Barreto      
Sampaio Dória      
Theodor Ramos      
Clodomiro Pereira      
Victor Freire  

Educação Física

   

Álvaro de Lima      
Augusto Ribeiro de Carvalho      
Edmundo Carvalho      
Franklin Moura de Campos  

Ensino e Orientação Profissional

 

Benjamim Ribeiro      
Noemy Silveira 
Ricardo Severo 
Octávio Monteiro de Camargo 
Roberto Mange  

Educação Sanitária

   

Geraldo de Paula Souza      
Borges Vieira      
Figueira de Mello      
Maria Antonieta de Castro 
Mendes Castro      
Waldormiro de Oliveria  

Psicologia Aplicada

   

Durval Marcondes      
Franco da Rocha      
Lourenço Filho      
Pedro de Alcântara      
Roldão Lopes de Barros  

Higiene Mental e

    

Cantídio Moura Campos 
Educação dos Anormais

  

A. C. Pacheco e Silva      
José Carlos de Macedo Soares  

FONTE: Nery, 1999, p. 45     
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ANEXO 6 - DIRETORIAS DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO  

1ª FASE (1922-1924) 

1ª - eleita em 22/6/22  
Pres. Oscar Freire de Carvalho 
Vice Renato Jardim 
Sec. Antonio de Sampaio Dória 
1º Sec. Alexandre de Albuquerque 
2º Sec José Rizzo 
Tes Djalma Forjaz  

2ª - reorganizada em 7/3/23 (somente substituição de dois cargos vagos) 
Pres. Ovídeo Pires de Campos 
Sec. Antonio de Almeida Junior  

3ª - eleita em 7/11/23 
Pres. Ovídeo Pires de Campos 
Vice Antonio de Sampaio Dória 
Sec. José Ribeiro Escobar 
Sec. Zenaide Villalva de Araújo 
Tes José de Azevedo Antunes  

4ª - eleita em 11/24 
Pres. Arnaldo Barreto  
Vice Carlos da Silveira  

2ª FASE (1927-1930) 

1ª - eleita em 8/27 
Pres. Ovídeo Pires de Campos 
Vice João de Toledo 
1º Sec. José Ribeiro Escobar 
2º Sec. Zenaide Villalva de Araújo 
Tes Cymbelino de Freitas  

2ª - eleita em 1928 
Pres Renato Jardim 
Vice Lourenço Filho  

3ª - eleita em 1929 
Pres Raul Briquet 
Vice Mario de Souza Lima  

FONTE: Nery,1999, p. 28.     
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ANEXO 7 - Sócios da Sociedade de Educação       

  1ª FASE (1922  1924)    2ª FASE (1927  1930) 

Alexandre de Albuquerque X X 
Aloysio de Castro  X 
Amadeu Mendes  X 
Antonio de Almeida Junior X X 
Antonio de Sampaio Dória X X 
Aprígio Gonzaga X  
Altino Antunes X X 
Alváro de Lima  X 
Antonio Firmino Proença  X 
Armando G. de Araújo X X 
Arnaldo de O. Barreto X  
A Rodrigues A Pereira X  
Augusto R de Carvalho  X 
Arthur Neiva  X 
A C Pacheco e Silva  X 
Brenno Ferraz do Amaral X  
B. Sampaio Vidal X  
Benedito Caldeira X  
Benedito Tolosa 
Benjamim Ribeiro  

X 

Borges Vieira X X 
Branca do Canto Mello X X 
Cantídio Moura Campos  X 
Carlos da Silveira X X 
Cassio Bittencourt X  
Cymbelino de Freitas X X 
Clemente Quaglio X  
Clodomiro Pereira  X 
Djalma Forjaz X  
Durval Marcondes  X 
Edmundo Carvalho  X 
Edith Cerqueira César X  
Ezequiel Leme X  
Fernando de Azevedo X X 
Flamínio Favero  X 
Figueira de Mello  X 
Franco da Rocha  X 
Franklin Moura Campos  X 
Freitas Valle X  

  

continua
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                                                  1ª FASE (1922  1924)    2ª FASE (1927  1930) 
Frontino Guimarães X  
Geraldo de Paula Souza X X 
Guilherme Kuhlmann X  
Hortência Pereira Barreto  X 
Irene Paes de Barros X  
Jacomo Stavale   X 

João de Toledo  X 
João Lourenço Rodrigues X  
José de Azevedo Antunes  X 
José Carlos de Macedo 
Soares 

X X 

José de Souza X  
José Ribeiro Escobar X X 
José Rizzo X  
Leo Vaz X  
Leopoldo Sant'Anna X  
Lourenço Filho  X 
Lúcia Pacheco Jordão X  
Maria Antonieta de Castro  X 
Mario de Souza Lima X X 
Mario Mazagão  X 
Mendes Castro  X 
Noemy Silveira  X 
Noemia Nascimento Gama  X 
Oscar Amaral X  
Oscar Freire de Carvalho X  
Oscar Thompson X  
Otávio Monteiro de Camargo  X 
Ovídio Pires de Campos X X 
Pedro de Alcantara Machado X X 
Pereira Gomes X  
Plínio Barreto  X 
Raul Briquet X X 
Raul de Paula X  
Renato Jardim X X 
Ricardo Severo  X 
Roberto Mange  X 
Romeu do A Camargo X  
R. J. Haddock Lobo Filho X  
Roldão Lopes de Barros X X 

  

continua
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                                                  1ª FASE (1922  1924)    2ª FASE (1927  1930) 
Rodolpho Santiago X  
Ruy de Paula Souza  X 
Samuel Pessoa X  
Savério Cristófaro X X 
Spencer Vampré X  
Dr. Stewart  X 
Sud Mennucci  X 
Theodorico de Oliveira  X 
Theodoro Ramos  X 
Victor Freire  X 

Virgilio Nascimento 
Zenaide Villalva de Araújo 

X 
X  X 

Zuleika de Barros Pereira  X 
Waldomiro de Oliveira  X 

  

FONTE: Elaborado a partir das informações fornecidas por Nery, 1999 e das informações disponíveis nas atas 
das sessões da Sociedade de Educação. (Revista da Sociedade de Educação: 1922 

 

1924 e Revista Educação: 
1927).  

OBS.:  X significa a menção do nome na respectiva fase de atividade da Sociedade de Educação.                            
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ANEXO 8 - SESSÕES DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO *  

1ª FASE (1922-1924) 
SESSÃO   DATA  TEMA 
sessão de organização  02/06/1922 eleição 1ª diretoria e comissões / estatutos 
sessão inaugural  23/11/1922 presença de autoridades / Liga Nacionalista 
sessão fúnebre   25/01/1923 falecimento de Oscar Freire 
sessão extraordinária  17/03/1923 eleição do novo presidente / várias medidas  
sessão extraordinária  26/03/1923 posse do novo presidente  
1ª sessão ordinária  26/03/1923 comunicações 
2ª sessão ordinária  19/04/1923 debate e comunicações 
sessão extraordinária  27/04/1923 debate projeto de reforma do ensino federal 
sessão extraordinária  28/04/1923 debate projeto de reforma do ensino federal 
3ª sessão ordinária  24/05/1923 ofício ao presidente / comunicações 
sessão extraordinária  21/07/1923 conferência do prof. W. Radecki 
4ª sessão ordinária  26/06/1923 comunicação 
5ª sessão ordinária  22/08/1923 debate 
6ª sessão ordinária  19/07/1923 biblioteca escolar / comunicações 
7ª sessão ordinária  26/10/1923 comunicações 
sessão extraordinária  0711/1923 eleição próxima diretoria e redação 
sessão extraordinária  19/11/1923 posse dos eleitos e prestação de contas 
8ª sessão ordinária  28/11/1923 comunicações / Instituto de Higiene 
9ª sessão ordinária      /02/1924 ? 
10ª sessão ordinária  23/03/1924 ?comunicação método analítico  R. Jardim 
sessão extraordinária  31/03/1924 convite para organização de uma federação 
sessão extraordinária  07/04/1924 continuação do debate método analítico 
sessão extraordinária  14/04/1924 continuação do debate método analítico 
sessão extraordinária  23/04/1924 continuação do debate método analítico 
sessão extraordinária  29/04/1924 homenagem a Silvio de Almeida - falecido 
sessão extraordinária  06/05/1924 continuação do debate método analítico 
sessão extraordinária  07/05/1924 saudação a João Kopke, por A. S. Dória 
sessão extraordinária  12/05/1924 continuação do debate método analítico 
sessão extraordinária  26/05/1924 homenagem a Vicente de Carvalho 
sessão extraordinária  30/05/1924 convite da Sociedade rádio Educadora 
sessão extraordinária  05/06/1924 conferência prof. Drowin 
sessão extraordinária  09/06/1924 continuação da conferência prof. Drowin 
sessão ordinária  17/10/1924 vários assuntos e comunicação  
sessão ordinária  04/11/1924 comunicação 
sessão extraordinária  12/11/1924 eleição da nova diretoria e redação 
sessão extraordinária  20/11/1924 posse dos eleitos / prestação de contas  

2ª FASE (1927-1930)  

SESSÃO   DATA  TEMA 
1ª sessão extraordinária  26/8/1927 reorganização da entidade 
2ª sessão extraordinária  27/8/1927 comunicação e debate 
1ª sessão ordinária  12/9/1927 sobre o V Congresso Pan Am. da Criança 
3ª sessão extraordinária  25/91927 conferência Paulo Fauconnet 
2ª sessão ordinária  7/10/1927 ? 
3ª sessão ordinária  10/11/1927 vários assuntos 
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4ª sessão ordinária  6/12/1927 ? 
? sessão ordinária  20/06/1928 ? 
? sessão ordinária  6/8/1928 ? 
sessão solene   12/9/1929 ?  

FONTE:  Nery, 1999, pp.  31, 32, 38.   

Obs.: As interrogações (?) significam informações duvidosas ou não disponíveis.                                           
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ANEXO 9 - COMISSÃO DE REDAÇÃO DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO  

REVISTA DA SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO (1ª FASE  1922-1924)  

1923 

 
Revista da Sociedade da Educação  nºs 1 e 2 

Dr. Antonio de Almeida Junior 
Dr. A. Sampaio Dória  
Dr. Fernando de Azevedo 
Prof. Leo Vaz 
Prof. Brenno Ferraz do Amaral  

1923 

 

Revista da Sociedade da Educação  nº 3 
1924

 

Revista da Sociedade da Educação  nºs 4, 5, 6, 7, 8  
Dr. Antonio de Almeida Junior 
Prof. Leo Vaz 
Prof. Brenno Ferraz do Amaral 
Dr. Haddock Lobo Filho 
Prof. Pedro de Alcantara Machado  

1924 

 

Revista da Sociedade da Educação  nº 9 
Dr. Antonio de Almeida Junior 
Dr. Haddock Lobo Filho 
Prof. Pedro de Alcantara Machado 
D. Branca do Canto e Mello 
Prof. José Ribeiro Escobar  

REVISTA EDUCAÇÃO (2ª FASE  1927-1930)   

1927  Revista Educação  Vol. I, nºs 1, 2, 3  
1928 

 

Revista Educação  Vol. II, nºs 1, 2, 3, Vol. III, nºs 1, 2, 3, Vol. IV, nº 1 
Dr. Amadeu Mendes 
Dr. Roldão de Barros 
Prof. João Toledo 
Prof. Lourenço Filho 
Prof. Pinto e Silva  

1928 

 

Revista Educação  Vol. V, nºs 1, 2 e 3  
1929 

 

Revista Educação  Vol VI, nºs 2 e 3; Vol. VI, nº 3, Vol. VII, nºs 1 e 2, 3 
Vol. VIII, nºs 1  julho, 2, 3 - setembro, Vol IX, nºs 2 - novembro,  
Pela Diretoria Geral da Instrução Pública

 

Dr. Amadeu Mendes 
Prof. João Toledo 
Dr.Carlos da Silveira 
Pela Sociedade de Educação

 

Dr. Roldão de Barros 
Prof. Lourenço Filho  

1929 

 

Revista Educação  Vol. IX - dezembro 
1930 

 

Revista Educação 

 

Vol. X, janeiro/março, Vol. XI, abril/junho, Vol. XII, 
julho/setembro 
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Pela Diretoria Geral da Instrução Pública

 
Dr. Amadeu Mendes 
Prof. João Toledo 
Dr.Carlos da Silveira 
Pela Sociedade de Educação

 
Dr. A. Sampaio Dória 
Dr. Mário de Souza Lima  

FONTE: Revista da Sociedade da Educação e Revista Educação. 
OBS.: Foi alterada a organização das publicações mensais da revista na segunda fase, pois a 
cada volume correspondia um número ou mais de publicações. No ano de 1930 houve nova 
alteração, sendo indicados somente os meses aos quais correspondia cada volume.          
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