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Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 

Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. 

Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 

e seu poder de silêncio. 

Não forces o poema a desprender-se do limbo. 

Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

Não adules o poema. Aceita-o 

como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 

no espaço. 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 



 

 

RESUMO 
 

 

MATHIESON, Louisa Campbell. Vozes impressas: a Reforma de 1920 em pauta na imprensa 

paulista. 2017. 246 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

 

O analfabetismo da população nas primeiras décadas do século XX foi tomado como grave 

problema político-social. Para combatê-lo com exíguos recursos, a Reforma da Instrução 

Pública de São Paulo de 1920, estruturada por Antonio de Sampaio Doria, propôs a redução da 

duração do ensino primário de quatro para dois anos, de modo a ampliar o número de vagas. 

Essa medida viria a ser lembrada pela história da educação brasileira como a marca da reforma, 

juntamente com a ideia de que ela teria sido amplamente refutada. Para averiguar a 

movimentação que a Reforma de 1920 gerou em sua época, tivemos por objetivo principal 

acompanhar sua repercussão em jornais paulistas entre maio de 1920 e maio de 1921, 

analisando o jogo de forças de apoio e oposição. Tomamos a imprensa como força ativa da 

conjuntura, criando sentidos e promovendo a interpolação entre Estado e sociedade civil, dando 

a ver as disputas cotidianas que a reforma enfrentou e produziu. A partir da teoria do 

agendamento, observamos a construção da pauta em torno da reforma ao longo de várias 

semanas. Nossas fontes principais são edições dos diários Correio Paulistano, O Estado de S. 

Paulo e Jornal do Commercio, edição de S. Paulo, eventualmente complementadas por A 

Platéa, A Gazeta, Diario Popular e O Combate. A tese acompanha a pauta da imprensa, com 

enfoque em três temas: o recenseamento escolar, a constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 47 

de 1920 e as conferências proferidas por Sampaio Doria. A reforma recebeu dos órgãos da 

imprensa tratamento variado, ora polêmico, ora sensacionalista, ora eminentemente jurídico. 

Também as vozes impressas nos jornais mereceram cuidados distintos, como as opiniões de 

jurisconsultos e as emanadas de educadores. Embora a Reforma de 1920 tenha sido alvo de 

polêmicas, a análise deste corpus permite aferir que, no que tange à imprensa, a oposição não 

foi unânime, tampouco proveniente do campo educacional. 

 

 

Palavras-chave: Reforma de 1920. Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo. Antonio 

de Sampaio Doria. Imprensa paulista. Recenseamento Escolar de 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

MATHIESON, Louisa Campbell. Imprinted voices: the 1920 Reform on the agenda in the Sao 

Paulo press. 2017. 246 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

The illiteracy of the population in the first decades of the twentieth century was taken as a 

serious socio-political problem. In order to combat it with scarce resources, the 1920 Reform 

of the Public Instruction of Sao Paulo, structured by Antonio de Sampaio Doria, proposed to 

reduce the duration of the primary education from four to two years, hence increasing the school 

places. This measure came to be known in the history of Brazilian education as the hallmark of 

the reform, along with the idea that it would have been the target of strong opposition. To 

investigate the movement that the 1920 Reform generated, we had as main objective to 

accompany its repercussion in the Sao Paulo newspapers from May 1920 to May 1921, 

analyzing both support and opposition forces. We take the press as an active force of the 

conjuncture that creates meanings and promotes the interpolation between State and civil 

society, evidencing the daily disputes that the reform faced and produced. Based on the agenda-

setting theory, we observed the setting of an agenda around the reform over several weeks. Our 

main sources are the newspapers Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo and the Sao Paulo 

edition of Jornal do Commercio, eventually complemented by A Platéa, A Gazeta, Diario 

Popular and O Combate. The thesis follows the press publications, focusing on three themes: 

the school census, the constitutionality of Bill No. 47 of 1920 and the lectures given by Sampaio 

Doria. The reform received from the press varied treatment, now controversial, now 

sensationalist, now eminently legal. Also the voices imprinted in the newspapers received 

different care, as the opinions of jurisconsults and those of educators. Even though the 1920 

Reform was subject of controversy, the analysis of the corpus allows us to assess that, as far as 

the press is concerned, the opposition was not unanimous, neither came from the educational 

field. 

 

 

Keywords: 1920 Reform. General Direction of the Public Instruction of Sao Paulo. Antonio de 

Sampaio Doria. Sao Paulo press. School census of 1920. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. 

É o sussurro o que me impressiona.  

 

Clarice Lispector  

 

A Reforma da Instrução Pública de São Paulo de 1920 buscou responder a um dos 

maiores problemas político-sociais do período, o analfabetismo. Entendido como uma 

patologia, o analfabetismo era uma realidade social, cultural e política do Brasil, que atingia 

amplamente a população mais pobre. São Paulo colocava-se na condição de estado modelo para 

o restante do país, inclusive nas questões que concerniam à educação, haja vista haver criado 

no início da chamada Primeira República os grupos escolares, erigidos pedagogicamente pelo 

ensino enciclopédico, de formação do homem completo, em suas dimensões intelectual, moral 

e física. Frente ao impasse de não ser possível expandir esse modelo de escola para todas as 

crianças em idade escolar devido aos exíguos recursos financeiros do governo, Antonio de 

Sampaio Doria1 expôs a insuficiência da instrução pública paulista, “sacudindo o marasmo” e 

“a ilusória segurança do sistema paulista” (ANTUNHA, 1976, p. 210) ao propor, dentre outras 

medidas, a redução da duração do ensino primário de quatro para dois anos, tendo sido essa a 

medida que marcou a Reforma de 1920.2 

Conforme Heládio Antunha (1976), para Washington Luis, a defesa de Sampaio 

Doria de uma escola provisória e simplificada era politicamente atraente, pois buscava dar 

solução a um problema patente do estado, sem aumentar significativamente as despesas 

governamentais. Entretanto, Sampaio Doria não defendia ser a escola de dois anos suficiente 

para uma formação completa: antes, era uma proposta aligeirada e com fins alfabetizantes. Em 

resposta à Carta Circular de Oscar Thompson com a pergunta “como extinguir no Estado de 

São Paulo esse número de analfabetos?” (THOMPSON, 1918, p. 20), a proposta apresentada 

em Carta Aberta (1918) por Sampaio Doria para erradicar o analfabetismo visava à 

reorganização da estrutura escolar, tanto na divisão das etapas quanto no ensino do conteúdo, 

reconhecendo a necessidade de gratificar o trabalho do professor alfabetizante. 

                                                 
1 Os nomes próprios, inclusive dos jornais, serão reproduzidos tal como escritos originalmente, independentemente 

de terem sido escritos com ou sem acento ou com grafias hoje obsoletas. Porém, por uma questão de fluidez de 

leitura, todas as citações diretas utilizadas no presente trabalho serão atualizadas nos termos do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 1° de janeiro de 2009 por força do Decreto n° 

6.583, de 29 de setembro de 2008.  
2 Esta tese tem como ponto de partida nossa dissertação de mestrado (MATHIESON, 2012), em que debatemos as 

ideias políticas e pedagógicas de Sampaio Doria a partir da análise de suas obras. 
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A ideia central que perpassava a década de 1910 era a do analfabetismo como marca 

da inaptidão para o progresso do país. Marta Carvalho (2010) assinala que, com a Reforma de 

1920, implodiu-se a lentidão pressuposta na lógica escolar dos republicanos históricos, isto é, 

de uma formação enciclopédica do cidadão. O analfabetismo foi alçado a “questão nacional por 

excelência” (DORIA, 1923, p. 16), entendendo Sampaio Doria a alfabetização do povo e a 

instrução cívica como condições para o exercício do voto secreto e para a efetivação da 

democracia. Escolarizar a população significava implantar a República almejada. Era a defesa 

de um programa liberal de sociedade, no qual a educação e o progresso econômico do país 

seriam faces da mesma moeda. Inversamente, o analfabetismo era entendido como uma doença 

que, enquanto não fosse sanada, impediria um futuro promissor para o país.  

Havia certo consenso entre os contemporâneos da década de 1910 a respeito dos 

problemas mais urgentes da educação paulista. Esperava-se da atuação de Sampaio Doria na 

direção da Instrução Pública o combate ao analfabetismo e a implantação de medidas 

nacionalistas. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, voltou-se a pensar o Brasil como 

nação, na esteira da ideia de nacionalidade e da necessidade de forjar uma identidade nacional, 

pois o Brasil precisava fortalecer-se como país soberano, inclusive para fazer frente aos 

imigrantes, então vistos como mais cultos. Como assinala Leyla Perrone-Moisés (2007, p. 35), 

o ufanismo e a inferioridade oscilaram entre as características do nacionalismo brasileiro. Para 

os contemporâneos, tratava-se de um país fadado à estagnação econômica enquanto não 

alfabetizasse sua população e não a instruísse moral e civicamente.  

Ao longo da década de 1910, Antunha (1976) mostra que as matrículas escolares 

para o ensino primário aumentaram consideravelmente, mas não as despesas com educação. O 

autor diz ainda que o cenário poderia ser retratado por uma pirâmide de base larga no primeiro 

ano, diminuindo consideravelmente nos anos subsequentes, sendo elevado o número de 

reprovações no primeiro ano, o que também contribuía para a estagnação das matrículas nos 

anos seguintes. Ademais, a deserção escolar e a infrequência eram altíssimas, alargando na 

realidade o número de crianças fora da escola. 

 

Este fato teria uma importância muito grande na concepção da Reforma de 1920, que 

procuraria levar essa tendência às suas últimas consequências: manter como 

obrigatória apenas a escolaridade que na prática era realizada pela maioria das 

crianças e estender os benefícios dessa escolaridade mínima a todas as crianças em 

idade escolar; desobrigar o Estado da responsabilidade de manter os anos de estudos 

posteriores, (3.º e 4.º ano), frequentados por uma minoria de privilegiados. 

(ANTUNHA, 1976, p. 75) 

  

Em linhas gerais, o ensino primário no estado de São Paulo no momento anterior à 
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reforma estava assim estruturado: os grupos escolares, organizados em quatro anos seriados, 

com professores e salas específicas para cada ano escolar, representavam a excelência do ensino 

paulista, contando ainda com direção e prédio apropriado; as escolas reunidas estavam 

organizadas por agrupamentos de classes multisseriadas, mas não havia uma organização da 

escola nem a figura de um diretor; as escolas isoladas funcionavam em classes únicas e eram 

multisseriadas, podendo, após a reclassificação em 1917, ser urbanas com quatro anos de 

duração, distritais com três anos de duração ou rurais com dois anos de duração (SOUZA, 2009; 

CAVALIERE, 2003). Esses diferentes tipos de escola de ensino primário não compunham de 

fato um sistema de ensino, questão que a reforma também buscava solucionar. 

Em 1914, o jornal O Estado de S. Paulo propôs a educadores um Inquérito sobre a 

instrução pública em São Paulo e suas necessidades. Nele, observa-se que havia consenso 

sobre a necessidade de reformar o ensino e que os grupos escolares eram considerados 

inquestionavelmente o melhor modelo de escola primária. No entanto, Rosa Fátima de Souza 

(2009), ao verificar que os respondentes do inquérito reconheciam também a necessidade de 

melhorar a qualidade das escolas isoladas, informa que, na visão de Paulo Pestana, único 

jornalista indagado, elas seriam indispensáveis num país de tamanha extensão territorial. Nas 

palavras da autora, as escolas isoladas viveram “à sombra dos grupos escolares” (SOUZA, 

1998, p. 15). 

Diante desse cenário, Sampaio Doria objetivava com a reforma resolver cinco 

pontos: 1) a desobediência ao preceito constitucional de ensino primário obrigatório e gratuito, 

pois a maior parte das crianças não frequentava a escola; 2) a solução não deveria vir da 

duplicação de escolas e professores; 3) a situação era injusta, porque uma pequena parcela das 

crianças tinha educação completa de quatro anos, enquanto a maioria não tinha nada; 4) a escola 

primária deveria ter objetivos mais modestos – em oposição ao ensino enciclopédico –, mas 

proporcionando frequência à escola para todas as crianças em idade escolar; 5) a solução 

deveria ser a título provisório e adotada sem destruição ou prejuízo das escolas existentes 

(ANTUNHA, 1976, p. 180-181). 

Em 4 de novembro de 1920, o presidente do estado Washington Luis, no uso das 

atribuições que lhe cabiam como chefe do Poder Executivo, enviou à câmara estadual o Projeto 

de Lei n.º 47 de 1920, em cuja ementa se lia “Reforma a instrução pública do Estado de São 

Paulo” (ANAIS..., 1920a, p. 2). Ao conceber a reforma, Sampaio Doria objetivava incorporar 

as sugestões do Inquérito de 1914 e dos Anuários do Ensino, bem como transformar as escolas 

isoladas em um único tipo, de dois anos de duração, de modo a estender a possibilidade de 

estudos a todas as crianças em idade escolar. Paralelamente, o reformador tinha a intenção de 
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preservar o ensino nos grupos escolares e até mesmo alargar a sua duração para sete anos.  

Não obstante Maria Lucia Hilsdorf (1998) confira destaque a aspectos mais amplos 

da Reforma de 1920, como o caráter administrativo e a estruturação do sistema de ensino 

paulista, e apesar de Carvalho (2011; 2010), com uma problematização mais recente da 

historiografia, esmiuçar as concepções pedagógicas de Sampaio Doria, fato é que a Reforma de 

1920 permanece na memória da história da educação brasileira recorrentemente representada 

como um dilema: ou ensino incompleto para todos ou ensino integral para alguns. Esta última 

autora atribui à narrativa de Fernando de Azevedo a memória construída para a reforma e 

retomada nas pesquisas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, alocando 

o debate na democratização do ensino (CARVALHO, 2011, p. 6-7). 

Antunha (1976, p. 236) afirma que a Reforma de 1920 não deveria ser analisada 

por suas inovações ou resultados, mas pelas agitações de ideias que provocou, isto é, pelo 

impacto que causou no meio educacional dos anos 1920. Carvalho (2010, p. 121) aponta que a 

reforma está no cerne desse movimento de mudanças e, sobretudo, de disputas. A autora destaca 

que a Reforma de 1920 ainda suscita a questão do porquê ter sido incompreendida em seu 

próprio tempo. Nessa mesma linha, Jorge Nagle (1976, p. 210) destaca que a reforma foi uma 

das medidas “mais incompreendidas por que passou o ensino, na década dos vinte”, 

desencadeando discussões que levariam às reformas escolanovistas de 1920 e 1930.  

Considerando, conforme as sugestivas conclusões de Antunha (1976) e Carvalho 

(2010), que a Reforma de 1920 deve ser analisada pelo impacto que gerou e pela incompreensão 

em seu próprio tempo, o movimento da repercussão da reforma do ensino na imprensa diária, 

em que ela foi pautada e discutida pelos contemporâneos, surgiu-nos como possibilidade 

profícua de análise, mediante o levantamento de fontes que ainda não haviam sido examinadas 

pela historiografia que dela tem tratado. Acreditamos que o exame do debate “sobre educação 

nos periódicos não especializados de grande circulação pede, pois, que sejam sempre 

ponderadas as intervenções pelas quais o jornal se torna, bem mais do que um suporte, uma das 

‘vozes’ a serem ouvidas” (BONTEMPI JR., 2009, p. 41). A imprensa, cumprindo seu papel 

social central, opera como sujeito político-social que desempenha sua função entre o Estado e 

a sociedade civil.  

Assumindo que as publicações diárias da imprensa são dinâmicas, a repercussão 

que a Reforma de 1920 teve na imprensa paulista apresenta diferentes vozes e posições dos 

sujeitos. Partimos da suposição de que poderiam ser coligidos novos elementos para a análise 

da Reforma de 1920 por meio do acompanhamento de sua repercussão no que se convencionou 

chamar de “grande imprensa”, tanto pela tipologia documental quanto pelo enfoque de um 
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recorte temporal curto, no qual as ações cotidianas são destacadas. Esse tempo curto foi 

escolhido como abordagem metodológica para análise das fontes, que abarcaram publicações 

de maio de 1920, data da entrada de Sampaio Doria na direção da Instrução Pública, a maio de 

1921, momento de sua exoneração do cargo. Acompanhar de perto o cotidiano lento, repetitivo, 

efêmero e comum da imprensa significa acompanhar, “como qualquer outra relação [histórica], 

algo fluido que escapa à análise ao tentarmos imobilizá-la num dado momento e dissecar sua 

estrutura” (THOMPSON, 1987, p. 9-10). 

A ideia inicial foi localizar publicações sobre a Reforma de 1920 para verificar o 

comportamento da imprensa diária. Para isso, seguimos o levantamento realizado por Valéria 

Medeiros (2005) de artigos publicados n’O Estado de S. Paulo por membros da Liga 

Nacionalista sobre a reforma, além da indicação de publicações n’A Folha da Noite, e as 

menções de Antunha (1976) sobre o Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo. Percorrendo 

os rastros deixados por pesquisas anteriores, efetuamos inicialmente um levantamento das 

fontes nos jornais mencionados. Após essa primeira localização, executamos um segundo 

levantamento por meio de ferramenta de busca no acervo digital da Hemeroteca da Biblioteca 

Nacional. Além de jornais de São Paulo, buscamos a repercussão da reforma em jornais do Rio 

de Janeiro, em que foram encontradas apenas publicações esparsas. Em seguida, demos início 

a um terceiro levantamento das fontes, quando passamos a visitar acervos – Arquivo Público 

do Estado de São Paulo, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Biblioteca Mario de 

Andrade – em busca de jornais que não estavam disponíveis digitalmente, mas que foram 

citados pelos próprios jornais que já haviam sido localizados. Assim, chegamos ao Jornal do 

Commercio, edição de S. Paulo3, frequentemente mencionado nas demais folhas por sua 

campanha de oposição à reforma. Nesse momento, localizamos também publicações favoráveis 

à reforma n’A Platéa e n’A Gazeta. Relativamente ao jornal A Folha da Noite, como as críticas 

nele tecidas pelo deputado Gama Rodrigues foram publicadas apenas em 1923, período 

posterior à delimitação temporal deste estudo, deixamos de incluí-lo no conjunto de fontes. 

Na análise preliminar dos primeiros jornais localizados, pudemos constatar na 

imprensa movimentos de apoio e oposição à reforma, que separamos em dois momentos, o 

primeiro durante o recenseamento escolar e o segundo a partir da entrada do projeto de lei da 

reforma do ensino na câmara, conforme quadro 1: 

 

 

                                                 
3 Nesta pesquisa, usa-se como fonte a edição paulista do Jornal do Commercio. Quando nos referirmos à edição 

do Rio Janeiro, deixaremos isso explícito; no mais, estaremos a tratar da edição de São Paulo. 
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Quadro 1 – Posicionamentos dos jornais sobre o recenseamento escolar e sobre o Projeto de Lei n.º 47 de 1920 

 

Jornais 

Posicionamento 

Recenseamento 

escolar de 1920 

Projeto de Lei 

n.º 47 de 1920 

Correio Paulistano Apoio Apoio 

O Estado de S. Paulo Apoio Apoio*  

A Platéa – Apoio 

A Gazeta – Apoio 

Jornal do Commercio Apoio Oposição 
 

* O jornal publicou alguns artigos contrários à reforma, mas não em seus editoriais. 

Fonte: Levantamento e quadro realizados pela autora a partir da consulta direta aos jornais. 

 

Apesar do vasto apoio dado pel’O Estado de S. Paulo à reforma, salientamos que 

esse jornal publicou também artigos contrários assinados por Paulo Pestana e Mario Pinto 

Serva, mas não em seus editoriais. Ademais, no período do recenseamento escolar, O Estado 

de S. Paulo publicou duas críticas de Paulo Pestana à reforma, e o Jornal do Commercio 

publicou uma, mas não foram críticas direcionadas ao censo, e sim à concepção educacional 

geral que Sampaio Doria defendia, razão pela qual não fizemos ressalva no quadro. Em síntese, 

dos cinco jornais inicialmente arrolados como fontes, quatro manifestaram-se a favor e somente 

um publicou exclusivamente artigos em oposição ao projeto de lei. Os primeiros dados 

coletados indicavam diversas frentes de apoio que a Reforma de 1920 recebeu das páginas da 

imprensa, alertando-nos para uma possível relativização da concepção, recorrente na história 

da educação brasileira, de que ela teria sido alvo de forte resistência.  

 

1.1 PROPOSIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Anteriormente à análise dos jornais, tínhamos como problematização inicial a 

seguinte questão: por que motivo foi a Reforma de 1920 alvo de embates por seus 

contemporâneos, não chegando a se concretizar como inicialmente planejada, e por que, na 

memória da história da educação brasileira ela é lembrada como um “dilema” entre qualidade 

e quantidade? Entretanto, como dito, com o início da análise verificamos que dentre os cinco 

primeiros jornais localizados (Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, A Platéa, A Gazeta e 

Jornal do Commercio), apenas o Jornal do Commercio fora explicitamente contrário ao Projeto 

de Lei n.º 47 de 1920. Voltando à problematização inicial, questionamos a construção da 

memória consagrada pela historiografia sobre a forte resistência que a Reforma de 1920 teria 
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enfrentado, pois, exceto pela atuação do deputado Gama Rodrigues na câmara e pelas 

publicações do Jornal do Commercio – e, em menor medida, de Paulo Pestana e Mario Pinto 

Serva n’O Estado de S. Paulo –, a imprensa não parecia evidenciar outros sujeitos ou grupos 

que fossem contrários à reforma. 

No desenvolver da pesquisa, acabamos por eleger o Correio Paulistano, O Estado 

de S. Paulo e o Jornal do Commercio como fontes principais, porque verificamos serem os 

órgãos que acompanharam todo o período em que Sampaio Doria esteve à frente da Diretoria 

Geral da Instrução Pública. Observamos também que o Jornal do Commercio deslocou o 

posicionamento que vinha adotando, pois, se no recenseamento escolar ele apoiou as ações em 

curso, com a entrada do projeto de lei na câmara passou a ser o principal opositor. Esse 

deslocamento é significativo por revelar o próprio jogo da trama política, conflituoso e sinuoso, 

com recuos e avanços. Assim, rastreamos a oposição provocada pelo Jornal do Commercio com 

vistas a dimensionar de onde vinha o tensionamento de forças e identificar quais grupos e 

pessoas estavam envolvidos na oposição à reforma. Ao identificar as oposições que a reforma 

enfrentou, saímos de uma dimensão vaga ou até mesmo abstrata dessa resistência para 

adentrarmos o terreno de sujeitos históricos que efetivamente tomaram tal posição. Esse 

enfoque nos leva a evidenciar as resistências pelas quais passou a Reforma de 1920, o que a 

princípio faria coro ao entendimento corrente sobre ela. Mas foi justamente a partir do ato de 

localizar as manifestações de oposição à reforma que vimos emergir seus apoiadores, sobretudo 

porque os jornais a ela favoráveis responderam em forma de reação aos ataques. 

Com o avanço da análise das fontes documentais e com o intuito de investigar a quê 

e a quem Sampaio Doria buscou responder, deparamo-nos com as publicações de dois outros 

jornais, Diario Popular e O Combate, ambos, de acordo com o Jornal do Commercio, também 

contrários à reforma do ensino, o que estimulou um deslocamento em nosso estudo. Isso porque, 

ao iniciarmos e desenvolvermos a pesquisa, contávamos apenas com um jornal contrário à 

reforma no período entre 1920 e 1921. Assim, em momento já avançado do estudo, assumimos 

o risco de ampliar o número de fontes e de depurar a hipótese de pesquisa com vistas a tonar 

mais complexa e densa a análise, passando então a considerar as publicações desses dois outros 

jornais. Contudo, mantivemos a escolha de trabalhar especialmente com os três jornais 

anteriormente citados, os quais publicaram regularmente artigos sobre a reforma na extensão 

temporal selecionada para a pesquisa. Em determinados momentos – principalmente entre 

novembro e dezembro de 1920, período de maior embate –, foi dada voz também aos jornais A 
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Platéa, A Gazeta, Diario Popular e O Combate.4 

Sobre o posicionamento desses jornais a partir da entrada do projeto de lei na 

câmara, elaboramos o quadro 2: 

 

Quadro 2 – Posicionamentos dos jornais sobre o Projeto de Lei n.º 47 de 1920 

 

Jornais 
Posicionamento sobre o 

Projeto de Lei n.º 47 de 1920 

Correio Paulistano Apoio 

O Estado de S. Paulo Apoio*  

Diario Popular Apoio/Oposição** 

A Platéa Apoio 

A Gazeta Apoio 

O Combate Oposição 

Jornal do Commercio Oposição 
 

* O jornal publicou alguns artigos contrários à reforma, mas não em seus editoriais. 

** Há apenas um artigo apócrifo em que o jornal revela posição contrária à reforma. 

Fonte: Levantamento e quadro realizados pela autora a partir da consulta direta aos jornais. 

 

Posto isso, o problema da repercussão da Reforma de 1920 na imprensa paulista foi 

analisado predominantemente no contato cotidiano e ordinário da leitura dos jornais. As 

“migalhas de informação” (REVEL, 1998) repetidas dia após dia na imprensa compõem o 

substrato que dá vida à pesquisa, num movimento de tempo sincrônico. Entendemos que a 

reforma teve sua memória construída com base numa análise macroscópica da conjuntura 

política do momento, considerando os discursos da década de 1920 e, ao analisarmos 

retrospectivamente, levando também em conta o impacto que ela teria causado sobre as 

reformas educacionais que a seguiram. Podemos supor que, apesar de a Reforma de 1920 ter 

recebido duras críticas já no ano de seu lançamento, a memória de sua rejeição tenha sido 

construída posteriormente, possivelmente após 1925, quando o Decreto n.º 3.356 de 1921, que 

regulamentou a reforma do ensino, foi derrogado e se difundiu um discurso contra as “escolas 

alfabetizantes”, de vez que Reforma de 1920 se tornou, como ressalta Carvalho (2010), símbolo 

de uma política a ser evitada. Tínhamos como pressuposto que uma análise mais minuciosa da 

repercussão imediata sobre o projeto de lei poderia contribuir para desfazer os aparentes 

consensos entre sujeitos, grupos e projetos, trazendo indagações para que fossem matizadas as 

tensões políticas e pedagógicas que a reforma enfrentou à época, acompanhando o movimento 

                                                 
4 Em menor medida, mencionamos ainda o jornal fluminense Correio da Manhã, que não participou ativamente 

do debate da reforma, mas soltou notas esporádicas a respeito. 
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das posições que foram adotadas à medida que o projeto de lei avançava. 

À luz do exposto, este estudo tem como objeto a repercussão da Reforma de 1920 

principalmente em três jornais de grande circulação: Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo 

e Jornal do Commercio. Esta tese está ancorada no seguinte objetivo principal: analisar o debate 

que houve na imprensa paulista sobre a Reforma da Instrução Pública de 1920 de São Paulo 

entre maio de 1920 e maio de 1921, principalmente no período de tramitação do projeto de lei 

pelo congresso estadual. A pesquisa analisa o perfil dos jornais em tela pela maneira como cada 

um deles encarou a Reforma de 1920, ou seja, o que publicaram e registraram e como reagiram 

em um quadro de ambiguidades e contradições próprias da ação política. Contudo, interessa-

nos menos como cada jornal se declarava politicamente, e mais as posições que efetivamente 

foram tomadas por meio de suas publicações. Verificando o quadro de discussões e embates 

que a reforma suscitou, traçamos, pelas diferentes posições adotadas pelos jornais e articulistas, 

dois objetivos específicos: 1) identificar o movimento que impediu a consolidação da reforma 

tal qual projetada por Sampaio Doria e que causou a exoneração de seu mentor e 2) analisar 

como os apoiadores da reforma se valeram da grande imprensa para defendê-la e, por sua vez, 

como os opositores a refutaram também nesse espaço.  

 

1.2 PERSPECTIVAS DA ABORDAGEM 

 

Operar com o corpus documental é um trabalho de atribuir sentido às fontes por 

meio de interpelação teórica. Nessa perspectiva, uma teoria organiza tanto a prática quanto os 

procedimentos de pesquisa. Por este estudo abordar tematicamente a Reforma de 1920, a 

categoria analítica de reforma educacional foi de antemão assumida como um problema 

historiográfico. 

As reformas educacionais são constantemente abordadas em sua macroestrutura, 

considerando-se as ações dos governos. Qualquer reforma educacional contém um aspecto legal 

intrínseco. Sobre este aspecto, José Gonçalves Gondra (2001) alerta para o uso de documentos 

legislativos como fonte, seja para explicitar que os dispositivos legais pertencem ao campo 

jurídico, seja para mostrar o jogo complexo de forças que compõem as entrelinhas dos aparatos 

legais. Conforme o autor, pertencentes ao campo jurídico, as leis têm uma linguagem própria e 

regras particulares de funcionamento, sendo que diversas instâncias da sociedade podem entrar 

em disputa. Ao se analisarem as reformas educacionais, é esse tom de disputa que o pesquisador 

deve perquirir e não o da reforma como conciliação (GONDRA, 2001). Por uma perspectiva 

semelhante, Luciano Mendes de Faria Filho (2005), valendo-se das proposições de Edward 



25 
 

Palmer Thompson, expõe que diversas pesquisas tomam as reformas educacionais como um 

ato eminentemente legislativo, sem darem a ver as especificidades do campo educacional, tais 

como as diferentes operações que ocorrem entre a implantação da política e a prática em sala 

de aula. Thompson (1998) assinala a necessidade de associar a produção das leis às relações 

sociais entre os sujeitos, chamando a atenção para como se dá a interação entre leis e costumes, 

que estão em embates e diálogos constantes. 

Nos termos de Stephen Ball (2006), o ciclo de políticas propõe uma análise de 

amplo espectro, observando-se as nuanças entre o micro e o macro, respectivamente os 

momentos de formulação das políticas educacionais e o momento de implantação, carregados 

de subterfúgios, resistências e acomodações que ocorrem na esfera escolar. Thomas Popkewitz 

(1997) realça que, para reformar a educação, não é suficiente mudar as ideias e pressupostos de 

um documento, mas mudar as práticas administrativas e de sala de aula.  

Enfocando a linguagem característica das reformas e entendendo-as como práticas 

socioculturais, os estudos da história cultural passaram a observar as conjunturas que levam as 

reformas a serem propostas, analisando tanto o texto legal como as formas de divulgação, as 

apropriações e as ações efetivas dos sujeitos envolvidos em todas as instâncias de poder. 

Entendendo a escola como produtora de práticas, André Luiz Paulilo (2010, p. 497) relaciona 

as pesquisas das políticas educacionais às da cultura escolar, pois, como estas, as reformas 

educacionais são culturalmente construídas, verificando-se os “resultados esperados pelos 

programas oficiais de ensino” e os “efeitos imprevistos, engendrados independentemente pelo 

sistema escolar”, podendo ser observadas, assim, a implantação e as práticas cotidianas.  

Logo, enquadrar uma reforma educacional na perspectiva histórica pode, como as 

pesquisas de Paulilo têm mostrado, ir além do estudo dos documentos oficiais, embora isso seja 

também importante. Além da macroestrutura, a reforma educacional pode ser analisada como 

uma prática social, mas a questão parece assentar-se no que 

 

[...] diz respeito diretamente ao que se considera ser uma história das políticas 

educacionais. Sanfelice (2004, p. 103) não tem nenhuma dúvida de que não se trata 

de outra coisa senão da história política. De fato, não há mesmo razões para censurar 

tal definição. Ocorre que esse âmbito dos estudos históricos tem renovado suas 

preocupações e as suas problemáticas de pesquisa muito na esteira das perspectivas 

abertas pela nova história cultural. Atualmente, a história política não é forçosamente 

uma história factual, psicológica, biográfica ou ideológica. Conforme Julliard (1976) 

havia vislumbrado e hoje, entre outros, Remond (2003) e Sirinelli (1998) vêm 

praticando, as questões mais recentemente postas pela história política observam o 

estudo do poder e da sua repartição. Mais que os atos e pensamentos das lideranças 

políticas, nota-se o interesse pela busca das respostas que as instituições políticas 

constituem para continuar funcionando no contato com instâncias sociais de outro 

tipo. (PAULILO, 2010, p. 495) 



26 
 

 

A Reforma de 1920 não é, nesta tese, analisada como ordenamento jurídico imposto 

aos sujeitos e por eles obedecido. Apesar de ela ser uma enunciação típica do governo, nosso 

olhar centra-se na intermediação promovida pela imprensa entre o Estado e a sociedade civil. 

Desde o início, nossa preocupação residiu na movimentação e nas polêmicas que a reforma 

gerou em sua época, em um jogo de forças de apoios e oposições. Interessa-nos analisar a 

conjuntura da Reforma de 1920 e o seu significado político aos contemporâneos, o que conduz 

forçosamente à análise das disputas cotidianas que enfrentou e produziu. Para tanto, a imprensa 

mostra-se uma importante fonte, por permitir acompanhar cotidianamente a repercussão da 

reforma e, assim, dar a ver discursos nos quais fluem os embates dos sujeitos e as interações 

entre grupos e instituições. A imprensa possibilita perceber o movimento político que a reforma 

enfrentou quando encontramos sujeitos históricos – necessariamente interessados – nas páginas 

dos jornais, refutando-a ou apoiando-a.  

Maria Helena Capelato (1988) afirma que os jornais são fontes para a compreensão 

de um período histórico, pois imprimem em suas páginas o movimento de ideias de uma época, 

narrando os acontecimentos todas as manhãs. Desse modo, na análise da imprensa como fonte 

de pesquisa, ela é concebida “como agente da história que ela também registra e comenta” 

(CAPELATO, 1988, p. 12), sendo possível identificar um padrão discursivo assumido pelos 

jornais analisados, nos quais 

 

[...] são esquadrinhados os sentidos que os homens do passado conferiram ao mundo 

por meio de imagens, palavras, notícias, entrevistas e propagandas estampadas em 

páginas hoje amareladas. São procuradas as formas como os grupos que 

confeccionaram tais folhas as consumiram e as puseram em circulação. E mais: são 

perscrutadas as formas como os homens do passado olharam o mundo, se deram a ver 

no mundo, buscaram ensinar o outro a olhar este mundo de uma determinada maneira. 

(CAMPOS, 2012, p. 62) 

 

Ao retratarem uma maneira de ver o mundo, os jornais são atravessados por 

interesses de naturezas diversas, como políticos e empresariais, intervindo diretamente na vida 

social e investindo-se de força política. Jean-François Sirinelli (1996) assinala que os jornais 

são iniciativas que reúnem um conjunto de sujeitos, criando projetos coletivos por agregarem 

pessoas ao redor de ideias e valores que se pretende difundir, sendo a imprensa um local de 

disputas políticas e de sociabilidade.  

Para a construção da pesquisa em torno da imprensa, inspiramo-nos no 

agendamento, conceito extraído da teoria da comunicação proposta nos anos de 1970 por 

Maxwell McCombs e Donald Shaw, ao compararem a agenda pública disposta pelos meios de 
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comunicação com a preocupação dos eleitores de Chapel Hill. A pesquisa tinha por objetivo 

verificar os efeitos dos meios de comunicação na atenção e opinião do público, tendo-se 

observado a significativa correlação entre a saliência dos tópicos das mídias e as preocupações 

do público. Bernard Cohen (1963, p. 13 apud TRAQUINA, 2000, p. 49, grifo do autor) diz que 

a imprensa “na maior parte das vezes é espantosamente eficaz ao dizer aos seus leitores sobre 

o que pensar”, embora não consiga impor aos leitores o que pensar. O emissor – aqui, a 

imprensa – tem a intenção primeira de persuadir o receptor (leitor), mas a teoria do 

agendamento mostra que a eficácia de persuasão da mídia não é total. Assim, o efeito mais 

determinante que a imprensa provoca é a própria pauta/agenda, e menos a opinião do leitor 

perante o que lhe é comunicado.  

Por esse enfoque, é possível escrutinar o próprio fazer jornalístico, ao perceber que 

a extensão da agenda dos meios de comunicação é limitada e que os acontecimentos 

“competem” para se tornar protagonistas da pauta cotidiana. Em paralelo à localização das 

fontes, averiguamos se a Reforma de 1920 efetivamente se tornou pauta da imprensa, isto é, se 

houve sobre ela um volume considerável e contínuo de publicações, ou se o seu tratamento foi 

isolado e descontínuo. No levantamento inicial, foi arrolado um número expressivo de 

publicações que tratavam em diferentes graus e perspectivas do tema da Reforma de 1920, 

como pode ser observado no gráfico 1, que traz o número de todas as publicações encontradas 

sobre a reforma no período de maio de 1920 a maio de 1921.5 

 

Gráfico 1 – Número de artigos publicados sobre a Reforma de 1920 entre maio de 1920 e maio de 1921 

 

 

Fonte: Levantamento e gráfico realizados pela autora a partir da consulta direta aos jornais. 

 

Como mencionamos, para analisar a repercussão da Reforma de 1920 em sua época 

foram definidos como fontes principais desta pesquisa três jornais paulistas de grande 

                                                 
5 O gráfico não tem pretensão de ser numericamente preciso em relação a todas as ocorrências na imprensa sobre 

o tema da Reforma de 1920 no período de um ano. Antes, busca trazer um quadro do volume de publicações e a 

tendência de publicação nos três jornais. 
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circulação e projeção no período, haja vista a variedade de publicação nessas folhas, como 

notícias, telegramas, charges, infográficos, cartas, editoriais, expedientes oficiais, circulares, 

artigos sobre a reforma, mas também, e principalmente, pelas diferentes posições que tomaram 

no debate, as quais não estão de todo dissociadas de suas usuais posições sobre outros temas. 

Os demais jornais – A Platéa, A Gazeta, Diario Popular, Correio da Manhã e O Combate – 

foram por nós utilizados à medida que repercutiam pautas específicas atinentes à reforma, 

sobretudo no período de tramitação do projeto de lei pelo congresso estadual. 

Assim, esta pesquisa localizou e analisou os temas relativos à Reforma de 1920 que 

se tornaram pauta na imprensa paulista, tanto em suas permanências quanto em suas mudanças, 

sem se ater à recepção, embora a teoria do agendamento também tenha a preocupação de 

observar se há ou não correspondência entre a agenda do público e a agenda jornalística.6 

Entramos eventualmente em contato com parte da opinião que ressoou à época por meio de 

cartas de leitores publicadas pelo Jornal do Commercio, as quais se coadunam com a posição 

dessa folha contrária à reforma. Por não dimensionarmos como os leitores receberam as notícias 

– mesmo sabendo que eles são a razão última de os jornais existirem –, é que dissemos de início 

que nos inspiraríamos na teoria do agendamento, valendo-nos de sua premissa de que a 

decorrência mais peremptória que a imprensa suscita é a pauta.  

Os jornais elegeram, portanto, a reforma como notícia, sendo que o tema de maior 

repercussão foi a constitucionalidade do projeto de lei, havendo um constante e significativo 

debate entre os próprios jornais, influenciando uma série de publicações que vieram às suas 

páginas. Ao agendarem a Reforma de 1920, os órgãos de imprensa necessariamente acabaram 

por atuar no debate, transformando-se em sujeitos da disputa política. Entendemos ter sido o 

Jornal do Commercio o propositor do tema da constitucionalidade do projeto de lei na imprensa 

e, por essa razão, o condutor7 do debate, ao pedir a jurisconsultos a elaboração de parecer sobre 

a constitucionalidade de apenas dois pontos de um projeto que abarcava por volta de 44 

medidas. 

Por conseguinte, encontramos em destaque no Jornal do Commercio opiniões de 

jurisconsultos sobre a reforma. Já professores e funcionários que ocupavam ou que já haviam 

ocupado altos cargos da estrutura administrativa da instrução pública – ao que Bruno Bontempi 

Jr. (2011, p. 145) nomeou de “elite do professorado paulista” – não estavam presentes nas 

                                                 
6 A teoria do agendamento foi desenvolvida num período posterior ao analisado, quando o jornal já não mais era 

o principal meio de comunicação, cedendo espaço para o rádio e a televisão; por isso, os pesquisadores dessa área 

falam em “agenda da mídia ou midiática”. 
7 Apoiamo-nos na proposta de Bontempi Jr. (2011) de tomar O Estado de S. Paulo como propositor e condutor 

do Inquérito de 1914. 
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discussões da imprensa. No entanto, seria por demais simplista afirmar que essa ausência se 

deva ao fato de o campo educacional não estar constituído no período. É bem verdade que não 

havia ainda um ministério ou secretaria da educação, o que indicava a baixa autonomia do 

campo educacional junto aos poderes administrativos do Estado, porém Denice Catani (1989) 

aponta o ano de 1901 como marco da organização de uma categoria profissional docente, sendo 

a Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, com sua Revista de Ensino, 

um dos elementos constitutivos do campo educacional em formação. No entanto, a despeito de 

sua existência, ao pautar a discussão sobre a Reforma de 1920 a imprensa não ofereceu aos 

professores e gestores espaço equivalente ao concedido aos juristas. 

Assim, a voz que prevaleceu nos jornais sobre a reforma foi a dos juristas 

convidados e autorizados a falar sobre ela, o que nos leva a refletir acerca da posição 

privilegiada dos bacharéis em direito na cultura brasileira. Lilia Moritz Schwarcz (1993) 

destaca que, desde a fundação da Academia de Direito de São Paulo, estava nas mãos dos 

bacharéis a responsabilidade de fundar uma nova imagem para a nação, a partir da formação de 

uma elite independente e capaz de orientar os rumos do país. Conforme a autora, “sinônimo de 

prestígio social, marca de poder político, o bacharel se transformava em uma figura especial 

em meio a um país interessado em criar elites próprias de pensamento e direção política” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 142). A imagem do bacharel está atrelada a uma carga simbólica de 

prestígio, haja vista a possibilidade de atuação política e o interesse na gerência do Estado. Vale 

ressalvar que, por ainda não haver uma faculdade de educação nesse período, muitos 

educadores tinham a formação em direito, como é o caso do próprio Sampaio Doria. Assim, ser 

bacharel e ser professor não eram condições excludentes, mas algo bastante comum para a 

época. Porém, um dos grupos de sujeitos que dão vida a este estudo, o grupo dos jurisconsultos, 

quando exercia a função de professor, fazia-o apenas nos cursos de direito, não sendo seus 

membros funcionários da instrução pública, como professores ou administradores, reforçando 

a hipótese da fragilidade do campo educacional, especialmente se comparado ao campo do 

direito. 

Seguindo o alerta de Pierre Bourdieu (1998, p. 181), é a “a própria luta que faz a 

história do campo; pela luta que ele se temporaliza”, ou seja, é no ato de buscar autonomização 

de um campo, entre suas querelas e conservações, que os agentes se posicionam conforme 

habitus8 próprio daquele meio, buscando validar suas representações na construção de espaços 

                                                 
8 “[...] sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações” (BOURDIEU, 1983, 

p. 60-61). 
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simbólicos e num emaranhado jogo de forças internas. Por mais que os campos sejam estruturas 

razoavelmente fixas, eles têm especificidades, além de uma distribuição desigual de poder entre 

os agentes. Os campos podem ter mais ou menos autonomia e força política de acordo com a 

posição que ocupam no estrato social. Bourdieu (2010; 2007; 2004) afirma que os campos são, 

por excelência, espaços de conflito que emergem do processo de busca de distinção, de regras 

próprias de funcionamento e de imposição de uma visão de mundo, de modo que a autonomia 

é uma característica de prestígio necessária para sua atuação. A luta não afeta o campo, ela 

constitui o seu modo próprio de funcionamento. 

A partir da estrutura de posições nas quais sujeitos e instituições se entrecruzam, 

Bourdieu (1998) nos estimula a pensar relacionalmente. Por mais tênue que a separação dos 

campos pudesse ser no período estudado, não se podendo estabelecer com precisão seus limites, 

verificamos que os sujeitos convocados a falar sobre a reforma eram referidos como 

jurisconsultos, políticos, jornalistas, pessoas que usualmente participavam das tramas da 

imprensa e do Estado. Constatamos que os jornais não deram voz aos professores nem à “elite 

do professorado paulista” (como inspetores e diretores), o que representa um dado significativo 

a respeito da natureza e dos interesses nos embates sobre uma reforma educacional.9 

 

1.3 RECURSO À IMPRENSA COMO FONTE DOCUMENTAL 

 

A análise das fontes associa-se ao lugar que originalmente ocupavam quando foram 

publicadas. Assim, circunscrevemo-las, o quanto possível, a seus locais de produção, aventando 

os limites e possibilidades de análise de cada uma delas, em decorrência das intencionalidades 

e condições de produção e dos sujeitos envolvidos. 

Juarez Bahia e Nelson Werneck Sodré demarcam diferentemente a periodização da 

história da imprensa brasileira. Bahia (1990) diz que a partir 1880 adentra-se a fase de 

consolidação da imprensa brasileira. A seu turno, Sodré (1999) afirma que no final do século 

XIX a imprensa passou a ter uma estrutura empresarial, sendo que apenas nos anos iniciais do 

século XX é que ela de fato se consolida como “jornal-empresa”. Como não temos por escopo 

analisar a história da imprensa, consideramos o contexto da virada do século XIX para o XX, 

em que a imprensa no Brasil adentra uma nova fase: de moldes empresarias, da divisão de 

                                                 
9 Ao longo da pesquisa, indicamos alguns dados biográficos dos sujeitos que tiveram maior evidência no debate 

da reforma, com o objetivo de mapear os contextos pessoais e sociais. Para o tratamento biográfico, foram 

utilizados o Dicionário de História de São Paulo, de Antonio Barreto do Amaral (2006); o Dicionário histórico-

biográfico da Primeira República (1889-1930), organizado por Alzira Alves de Abreu (2015); e a Polianteia 

comemorativa, 1846-1946: 1.º centenário do Ensino Normal em S. Paulo (1946). 
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tarefas e da profissionalização de serviços, promovendo um crescimento do setor. Ao analisar 

as conexões entre imprensa e cidade, Tania Regina de Luca e Ana Luiza Martins (2006) 

retratam que há nesse período a importação de máquinas, a adoção de novas técnicas, a compra 

de serviços de agências e a aplicação de técnicas do jornalismo estadunidense. A imprensa teve 

papel ativo na mudança do cenário político, econômico e social na configuração de uma vida 

urbana. Raquel Discini de Campos (2012, p. 50) caracteriza a imprensa como “uma força de 

ressonância ímpar, sendo mesmo impossível dissociar o modo de vida urbano triunfante e a 

propagação de periódicos”.  

Como destaca Heloísa Cruz (2013, p. 43-44), São Paulo em 1870 tinha cerca de 30 

mil habitantes e, em 1920, mais de meio milhão, alcançando, assim, em poucas décadas, a 

condição de metrópole: 

 

Aí aglomeram-se as casas bancárias, os grandes estabelecimentos do comércio 

atacadista, da importação, as fábricas e oficinas da nascente indústria de bens de 

consumo e o melhor e mais variado comércio varejista do estado. Para São Paulo 

convergem todos os interesses políticos do Estado. Em suas ruas amontoa-se uma 

crescente população que não se pode conhecer. [...] As ruas ganham outra vida e 

começam a ser ocupadas por personagens bastante diferentes dos das décadas 

anteriores. Agora, o desenvolvimento das relações mercantis e de novas formas de 

sociabilidade fazem do centro da cidade o ponto de convergência dos paulistanos. 

 

Por entre as ruas centrais da cidade de São Paulo, imbricavam-se as redações dos 

jornais e os prédios do governo. A localização era um indicador da prosperidade financeira das 

redações e de seus donos. Nos idos de 1920, na Praça Antonio Prado encontravam-se as 

redações dos jornais Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo. A poucas ruas dali, na rua 

Direita, estava localizada a redação do Jornal do Commercio. De acordo com Percival Tirapeli 

(2007), a Praça Antonio Prado – antigo Largo do Rosário – era uma ruela que ligava as ruas 15 

de Novembro e S. Bento. O autor diz ainda que, com a desapropriação do cemitério e do quintal 

da Irmandade do Rosário e, posteriormente, com a demolição da Igreja do Rosário, foi 

construído, em 1904, o Palacete Martinico Prado, projeto encabeçado por Ramos de Azevedo, 

sendo o primeiro prédio de escritórios de São Paulo, o qual abrigou a partir de 1906 a redação 

d’O Estado de S. Paulo. A praça recebia as ligações de bonde da cidade e nela se instalaram os 

cafés de luxo Confraria Castelões, Brasserie Paulista e O Ponto, sendo um reduto da elite 

paulista, ao lado dos bancos e dos comércios da rua 15 de Novembro. 

Laura Antunes Maciel (2008) descreve que tanto a “grande imprensa” quanto os 

“periódicos operários” estiveram associados aos interesses de determinados grupos. O que os 

diferenciava era basicamente o fato de a primeira, no século XX, ser uma empresa com claras 
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preocupações comerciais, passando a ter vida duradoura, o que também a distinguia da 

imprensa do século XIX, majoritariamente militante, panfletária, opinativa e de duração 

efêmera, além de marcada pelo improviso e partidarismo (BAHIA, 1990). Como elucida 

Campos (2012), a imprensa no século XX é um “produto jornal”, de aspecto duplo, como ilustra 

Capelato (1994), pois, ao mesmo tempo que é um canal entre governantes e cidadãos, é também 

uma empresa que opera com “mercadorias políticas”. Vavy Borges (1979, p. 28) ressalva: 

“sendo a notícia um produto a ser vendido, os jornais desse período são mal-estruturados 

empresarialmente falando. Mesmo sendo São Paulo o maior núcleo econômico, só O E.S.P. se 

apresenta como uma empresa próspera”. 

Quando a imprensa torna-se um produto, uma empresa, um negócio, muda-se 

também a sua estrutura de produção e maquinário: “novas técnicas de impressão e edição 

permitem o barateamento extremo da imprensa” (SEVCENKO, 1989, p. 94). No período 

estudado, os jornais analisados já estavam estruturados em indústrias gráficas, com máquina de 

papel, prensa rotativa, linotipo. As prensas rotativas possibilitaram que o trabalho fosse mais 

eficiente, pois “imprimem, cortam e dobram os exemplares dos jornais aos milheiros” (BAHIA, 

1990, p. 124). Como relata Cruz (2013), com uma administração calcada na racionalidade do 

empreendimento e na otimização de recursos, houve um aumento da tiragem e barateamento 

dos exemplares vendidos avulsamente em quiosques, domicílios, estações ferroviárias e por 

meio de assinaturas locais e no interior. Asa Briggs (2004) aponta que o telégrafo foi um grande 

avanço proporcionado pela eletricidade, que repercutiu no encurtamento do tempo. Uma vez 

que a matéria-prima da imprensa é a atualidade, inovações tecnológicas são indispensáveis para 

o fazer jornalístico em sua luta diária pela rapidez. No período estudado, o serviço de telégrafo 

já estava disponível no Brasil, auxiliando o desenvolvimento da imprensa. Entretanto, ainda 

havia uma carência na rede de transportes: como descreve Bahia (1990), as notícias impressas 

nos jornais viajavam de bonde, trem ou navio.  

A compreensão do jornal como empresa jornalística alterou a própria maneira do 

fazer jornalismo. Tratava-se de empresas que buscavam incorporar uma linguagem considerada 

técnica e imparcial. Bontempi Jr. (2011) assinala que, quando a imprensa passa a defender, pelo 

menos publicamente, sua imparcialidade e sua natureza informativa, deixando em segundo 

plano os vínculos partidários para exercer um controle isento sobre o exercício do poder 

público, ela opera entre o Estado e a sociedade civil, disponibilizando a ambos o que seria a 

suposta verdade sobre os fatos. Não obstante o profissionalismo alegado publicamente nessa 

nova fase, em vários momentos permanece o fato político “nesse jornalismo de cunho 

individualista, que enfocava personagens, exaltava afetos e destruía desafetos, atuando sempre 
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na medida de interesses particularizados, personalizando relações e, portanto, a tarefa 

jornalística” (LUCA; MARTINS, 2006, p. 51). A imprensa não se preocupava apenas em 

informar: os jornais discutiam, colocavam em dúvida, analisavam e combatiam, como mostra 

Sodré (1999).  

Dadas as condições técnicas de produção vigente, os redatores e donos das redações 

escolhem quais aspectos gráficos usar a depender da função social que o jornal pretende 

exercer. Robert Darnton (1990, p. 190) diz que “o conteúdo do trabalho modifica o conteúdo 

da notícia”, o que implica pensar o que é ou não é notícia para um jornal e, no limite, qual 

acontecimento se torna notícia. Nas palavras de Luca (2005, p. 140), cabe ao historiador buscar 

as “movimentações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa”, atentando para 

o destaque conferido ao acontecimento. 

 

[...] grafites rabiscados na parede da sala de imprensa na delegacia de Manhattan: 

“Toda notícia que couber, a gente publica”. O grafiteiro queria dizer que os artigos só 

são publicados no jornal se tiver espaço, mas ele também podia estar expressando uma 

verdade mais profunda: as matérias jornalísticas precisam caber em concepções 

culturais prévias relacionadas com a notícia. (DARNTON, 1990, p. 108) 

 

Há toda uma cadeia de atividades e protocolos que antecede a transformação de um 

fato em notícia estampada na página de um jornal. Conforme Miguel Rodrigo Alsina (2009, p. 

9), a atualidade não é o que acontece no mundo, mas “os acontecimentos aos quais tem acesso 

a mídia”, ou seja, uma pequena parcela de atualidade converte-se em notícia. Para o autor, a 

mídia não é, portanto, apenas um receptor de informações e transmissor de notícias, apesar de 

tentar transparecer que sua tarefa seja essa, não deixando claro para os leitores os bastidores de 

seu ofício. Muito antes de o jornal chegar ao leitor, várias ações invisíveis ao público são 

necessárias para a produção da notícia. 

Darnton (1996, p. 15), ao analisar os impressos da Revolução Francesa, afirma que 

a “prensa tipográfica ajudou a dar forma aos eventos que registrava”. Sob essa perspectiva, a 

imprensa é, nas palavras do autor, uma “força ativa” da conjuntura, sendo que a palavra 

impressa não é apenas o registro de um acontecimento, mas compõe o processo social e molda 

os eventos que escolhe narrar. Assim, os jornais são entendidos como sujeitos históricos que 

constroem a narração dos fatos cotidianos, com a ressalva de que não é todo acontecimento que 

faz jus a tornar-se publicação de jornal. Paralelamente aos registros das coisas do mundo, os 

próprios jornais são atravessados pelas contingências: “os jornais são irremediavelmente 

erigidos sob o signo do atropelo cotidiano” (CAMPOS, 2012, p. 57). À efemeridade dos jornais, 

por sua natureza de descarte diário, soma-se a lógica da repetição, não só da informação, mas, 
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especialmente, de sua maneira discursiva característica. Isto é, a repetição é uma forma típica 

de os jornais escreverem e apresentarem os fatos.  

Sendo os jornais a fonte principal desta pesquisa, cabe-nos tematizar a 

materialidade dos órgãos da imprensa.10 Em relação à aparência dos jornais analisados, o 

tamanho grande denota sua imponência, o que impunha, em contrapartida, dispor de variados 

textos para o preenchimento e fechamento das páginas. Nessa época, os textos eram distribuídos 

verticalmente em colunas e com uma massa densa de palavras. A diagramação estava composta 

de letras miúdas, comprimidas em muitas colunas, só quebrada por poucos títulos e retrancas11, 

por serem textos horizontalizados (LUCA, 2005). Norma Discini (2004, p. 118), sobre o corpo 

da primeira página dos jornais, caracteriza: 

 

Rosto, já que cada jornal mostra uma feição própria nessa página, como chamariz ao 

seu leitor, leitor “cevado” mais pelo modo familiar de lhe darem alimento, do que pelo 

alimento em si. Espelho, já que, nessa primeira página, projeta-se um corpo, o corpo 

de cada jornal, construído não apenas naquele determinado dia, mas na sequência de 

dias, semanas, meses e anos, e construído também não apenas por aquilo que diz, mas, 

principalmente pelo modo como diz. Este corpo, representando uma totalidade, 

construído por uma recorrência de procedimentos, constitui o estilo de cada jornal. 

Como se constrói essa maneira particular de dizer, que faz criar esse efeito de 

individuação, que é o estilo [...]. 

 

A primeira página imprime simultaneamente o rosto do jornal e a imagem de que 

não é o mesmo do dia anterior: “mantendo invariável o arranjo da expressão do nome que 

confere uma identidade fixa, a cada dia, o jornal se apresenta de modo que, ao olhá-lo, 

imediatamente, o leitor sinta-se diante de um novo jornal” (OLIVEIRA, A., 2007, p. 73). Como 

destaca Bahia (1990), a primeira página era usualmente composta de anúncios ou notícias 

internacionais; os acontecimentos locais e nacionais ocupavam as páginas internas. Exceto pelo 

Correio Paulistano, que publicou sobre a reforma usualmente em sua capa, O Estado de S. 

Paulo e o Jornal do Commercio publicaram sempre em páginas internas. Ana Claudia Oliveira 

(2007, p. 69) expõe que: 

 

A forma da expressão verbo-visual-espacial apresenta o jornal plasticamente ao leitor, 

permitindo-lhe, antes do conteúdo lido, já entrever algo desse, por meio da 

apresentação sensível. [...] Ao abrir o jornal, a cada dia, o leitor depara-se com 

visualidade de base que ele conhece como própria do jornal pela sua reiteração, mas 

também ele se depara com um arranjo desta transformado. A invariante projetada na 

                                                 
10 Na primeira referência a cada um dos jornais, faremos uma descrição de suas características políticas e materiais. 

Ademais, como fontes complementares, foram analisados o relatório de Recenseamento escolar (1920), os livros 

Instrução pelo Estado (1922) e Questões de ensino (1923), e os Anais da Câmara e do Senado estaduais. 
11 No período, os jornais não usam manchetes, mas retrancas, as quais eram compostas usualmente de frases curtas 

abaixo do título para apresentar o tema da matéria. A depender do tamanho da retranca, ela poderia ser um 

indicativo da importância da matéria, chamando a atenção do leitor. 
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topologia da página sofre variações conforme a mutabilidade das notícias. A 

ordenação distinta dos mesmos elementos configura uma multiplicidade visual 

seguindo o esquema diagramático adotado. Parece-nos, então, passível de postulação 

que o traçado da identidade do jornal explora em seu delineamento o jogo entre 

invariante e variante que direciona as formas de ver e de sentir a significação do 

mundo de papel, assim como direciona as formas de fazer ser visto e fazer ser sentido 

que significam o jornal, despertando o nosso interesse pela identificação dos 

mecanismos de seu funcionamento. 

 

Percebemos nos jornais Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo e Jornal do 

Commercio um modo de impressão específico, mas há entre eles uma similaridade na forma de 

comunicar, sob um padrão sóbrio. São impressos que têm uma periodicidade regular, matutinos 

e diários, preocupados com a atualidade da informação e abordando assuntos variados, 

características de um jornalismo moderno. 

O fio narrativo dos três capítulos desta tese acompanha a discussão da Reforma de 

1920 na imprensa paulista. Não se pretendeu fazer um estudo cronológico ou uma análise 

separada dos jornais, mas um estudo temático, tendo em vista a forma pela qual as pautas foram 

agendadas. Assim, elegemos três temas principais que constituem cada um dos capítulos: o 

recenseamento escolar, a constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 47 de 1920 e as conferências 

em defesa da reforma proferidas por Sampaio Doria. Estes dois últimos temas, por exemplo, se 

sobrepõem em termos temporais. Do mesmo modo, a análise em cada capítulo não se restringe 

ao período em que o evento ali tratado ocorreu, buscando acompanhar o próprio dinamismo da 

imprensa de retomar pautas antigas e de propor novas, sendo observada também a fugacidade 

das publicações. 
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2 COMBATE AO ANALFABETISMO: O RECENSEAMENTO 

ESCOLAR DE 1920 NA IMPRENSA  

  

Claro que aceitarão – reponde ele. – Afinal é para isso que serve a guerra: 

para impor uma alternativa a alguém que, de outro modo, não a escolheria. 

 

J. M. Coetzee  

 

A alfabetização do povo e a nacionalização dos imigrantes foram as duas questões 

centrais que Sampaio Doria deveria solucionar como Diretor Geral da Instrução Pública. Para 

cumprir esses objetivos, como primeira ação de sua gestão o diretor sugeriu uma verificação 

censitária das crianças entre 6 e 12 anos, para que se pudesse obter um mapa considerado 

imparcial e rigoroso da instrução primária paulista. O analfabetismo era entendido como 

enfermidade, sendo necessário ter um diagnóstico exato para prescrever seu receituário e 

antídoto. A ideia de uma campanha de “erradicação do analfabetismo” – e suas variantes 

“profilaxia do analfabetismo”, “cruzada contra o analfabetismo”, “luta contra o analfabetismo”, 

“campanha de desanalfabetização da população” – foi uma marca da Reforma de 1920. 

Sampaio Doria (1923, p. 16, grifo nosso) defendia que o analfabetismo era “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”. Em 

consonância com as concepções higienista, sanitarista e eugênica vigentes no período, essa 

noção de combate ao analfabetismo, associada à de extirpação de uma doença, também foi 

amplamente defendida e divulgada pela imprensa. 

Destacam-se entre as instituições que estiveram à frente dessas campanhas a Liga 

de Defesa Nacional, a Liga Nacionalista de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Higiene, a 

Liga Brasileira de Higiene Mental e a Associação Brasileira de Educação, que tinham em 

comum “encenações de um povo brasileiro que privilegiam imagens da doença, do vício, da 

degenerescência, da ausência de caráter, muito frequentemente sintetizadas na amorfia em que 

o país é figurado como organismo” (CARVALHO, 1998, p. 138). A Liga Nacionalista, a que 

se vinculou Sampaio Doria, era uma agremiação que promovia uma campanha cívico-

nacionalista, cujos objetivos centrais eram a erradicação do analfabetismo, a defesa do voto 

secreto e a implantação do serviço militar obrigatório. No início do século XX, as ideias de 

defesa da pátria, de saneamento da população, de construção de uma identidade foram lemas 

defendidos pela elite ilustrada. Nas palavras de Carlota Boto (1994-1995, p. 146), houve “uma 

eclosão de campanhas cujo intuito manifesto seria a elevação moral e política do país”. A 
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modernização desejada carecia tanto de uma nova estrutura política quanto de uma reforma dos 

costumes. O discurso de uma educação redentora e salvadora é marca indelével desse projeto 

modernizador, tratando o analfabetismo como patologia, derivando daí essas cruzadas 

pedagógicas para mudar o país e buscando forjar uma identidade nacional. Como afirma 

Gabriela Pellegrino Soares (2002, p. 42): 

 

[...] ao longo dos anos 1910 e 1920, na medida em que proliferavam, sobretudo entre 

os novos setores médios urbanos, as manifestações de insatisfação com a ordem 

oligárquica, o tema do analfabetismo foi se colocando como questão premente dos 

projetos de modernização da sociedade brasileira. 

 

Carlos Monarcha (2009, p. 111) mostra que, “por ser precocemente envelhecida, a 

Primeira República demonstrou-se pródiga quanto a intelectuais dispostos a escutarem outros 

caminhos”, porque, para o pensamento liberal, o analfabetismo era barreira a ser superada para 

a promoção do progresso do país. Dentro de um projeto de construção da identidade nacional, 

havia um ambiente de discussões e ações que objetivavam colocar o país no rol do progresso e 

da civilização, por meio da instrução, do aprimoramento moral e do trabalho. Lucia Lippi de 

Oliveira (1997) relata a contundência das campanhas pró-saneamento encabeçadas por Afrânio 

Peixoto, Arthur Neiva e Belisário Penna, bem como as relações entre educação e saúde, 

mostrando que as campanhas levadas a cabo apresentavam um remédio certo para extirpar cada 

agente patológico.  

 

Neste esforço para construir a nação e analisar seus problemas, vários diagnósticos 

são produzidos, cada um propondo diferentes terapias, dentre elas, podemos citar: 

falta de patriotismo – serviço militar obrigatório; desorganização do Estado – reforma 

constitucional; indiferença das elites – reforma moral; doenças – campanhas pró-

saneamento; analfabetismo – educação; mestiçagem – branqueamento pela política de 

imigração. (OLIVEIRA, L., 1997, p. 189) 

 

Além disso, havia o discurso do temor perante a massa de imigrantes, entendidos 

como elementos mais fortes, em especial em São Paulo. Em uma situação de crise do pacto 

oligárquico, as campanhas cívicas viam nas reformas educacionais e nas políticas de saúde 

maneiras de elevar a condição social e moral do país para arquitetar um novo projeto de nação 

sem precisar enfrentar diretamente as questões raciais.12 Nessas campanhas, o povo era 

representado por seus defeitos, os quais deveriam ser corrigidos com a ação moral da educação 

                                                 
12 Priscila Elisabete da Silva (2015, p. 87) defende que, “por trás desse novo verniz, é possível perceber que o tema 

da raça não deixou de orientar o projeto nacional elaborado pelos sanitaristas e, posteriormente, pelos eugenistas”, 

sendo a ideia de doença forte nesse momento histórico e tornando-se uma metáfora para a questão racial. 
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com vistas à cidadania e ao trabalho. É no emaranhado de diferentes campanhas cívicas, muitas 

vezes com posicionamentos divergentes, que a defesa da educação ganhou destaque, ao que 

Nagle (1976) cunhou de “entusiasmo pela educação”. A expressão reúne a ideia de que a 

ignorância é o motivo de todas as crises, de modo que a educação do povo era o principal 

problema nacional, sendo a difusão de instituições escolares a chave para a resolução das 

adversidades e para o progresso nacional.  

Tomando o recenseamento escolar de 1920 como recorte, este capítulo tem como 

objetivo analisar o papel que a imprensa desempenhou em sua campanha, interferindo na 

produção do fato, ao noticiá-lo cotidianamente ao longo de junho a setembro – respectivamente, 

início da organização do recenseamento e divulgação dos dados recenseados. Percorremos o 

modo como a imprensa divulgou as ações do recenseamento, enfocando as representações e os 

usos de números estatísticos e a concepção político-pedagógica na confecção das notícias. 

Trata-se, portanto, de tomar a imprensa como sujeito da história, que agenda, seleciona, registra 

e comenta assuntos da esfera pública. Cotejamos os mecanismos de produção dos números e o 

debate mais circunscrito à estatística educacional, com a hipótese de que o efeito social 

promovido pela cobertura da imprensa auxiliou a alavancar a reforma, ao agendar o 

analfabetismo e inflar sua visibilidade. Interessam-nos, assim, mais os discursos veiculados, os 

usos dos dados pela imprensa e suas representações sobre o recenseamento, do que a análise 

dos números. 

Constituem o corpus documental deste capítulo diferentes tipos de publicações na 

divulgação do recenseamento, como artigos, cartas, charges, editoriais, infográficos, notícias, 

tabelas, telegramas, circulares, todos publicados entre junho e setembro de 1920 nos jornais 

Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo e Jornal do Commercio. Como fontes 

complementares, são usadas também as publicações em outros jornais, como A Platéa, Diario 

Popular e Correio da Manhã. Por fim, o relatório de Recenseamento escolar (1920) produzido 

por Sampaio Doria foi usado para a compreensão da organização, execução e divulgação do 

censo. Trata-se de documento oficial que foi escrito e entregue por Sampaio Doria a Alarico 

Silveira, secretário dos Negócios do Interior, pasta que geria a Instrução Pública.  

Sobre a produção de estatísticas educacionais, Natália Gil (2007, p. 17) analisa a 

“legitimidade que usufruem as estatísticas educacionais para a condução de decisões políticas 

e de que maneira estas colaboram na formulação de representações sobre a escola primária 

brasileira”. De modo análogo, vemos o recenseamento escolar de 1920, ancorado no aparato do 

Estado, criando imagens sobre a escola primária paulista a partir de “informações numéricas 

consideradas confiáveis” (GIL, 2007, p. 17). Nelson Senra (2006, p. 31) deixa claro que os 
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Estados buscam “enumerar, mensurar e quantificar suas populações”, fornecendo aos governos 

subsídios para ancorar as políticas públicas que se almeja implantar. Conforme Paulilo (2007, 

p. 292), “na qualidade de estatística, tais quantificações serviram para aqueles que projetaram 

e prescreveram as reformas do ensino. Não sem as premissas de um certo cálculo político, a 

estatística foi uma representação em relação ao que as ideias realizaram”. Isso porque os dados 

censitários, tidos como racionais e objetivos, imprimem certo retrato social. Jean-Louis Besson 

(1995) mostra que há uma expectativa de que os dados sejam exatos, embora, como o próprio 

autor pondera, isso seja impossível, pois não se trata de uma fotografia, mas de uma observação 

sempre relativa e modelizada da realidade. Os dados estatísticos são da ordem do operatório e 

não do “verdadeiro ou falso”, pois “toda observação estatística é afetada por um certo grau de 

inexatidão” (BESSON, 1995, p. 29), tanto maior se o objeto de análise for um censo, tal qual o 

recenseamento em tela, que pretendeu observar as crianças entre 6 e 12 anos de todo um estado. 

A categorização é estruturante para o fazer da estatística, que lida com um cabedal 

de informações e busca conferir inteligibilidade aos dados. Sem uma classificação prévia, não 

há como contar: “A categorização corresponde ao principal modo de ordenação das estatísticas. 

Isso porque não é possível contar o que não está classificado, sendo, portanto, necessário, antes 

de coletar as informações, definir categorias” (GIL, 2007, p. 313). Besson (1995, p. 39) diz que 

a estatística tem um caráter estratégico e é “resultado de um processo de objetificação: a 

observação coloca o observado como objeto”, sendo a comensurabilidade, como sugere o autor, 

uma qualidade atribuída pelo observador e não uma propriedade dos objetos. 

Cynthia Pereira de Souza (2005, p. 205) defende que, uma vez “transformada em 

aluno”, a criança torna-se objeto de um “cálculo contábil” com o respaldo de categorias como 

aluno, aluna, analfabeto, alfabetizado, normais, anormais, matriculados, não matriculados, 

meninos, meninas, idade, etc., categorias que passam a representar um perfil de escola. As 

categorias tornam, como apontam Popkewitz e Lindblad (2001, p, 111), “o mundo inteligível e 

calculável para intervenções políticas e sociais”. No momento em que elas se tornam 

supostamente naturais, porque aparentemente evocam um significado comum partilhado, fixam 

representações sociais e criam uma leitura de mundo atada a esses modos de ver a realidade. Ao 

analisarem as estatísticas educacionais, os referidos autores utilizam o verbo em inglês fabric em 

seu duplo significado de ficção e de construção. De um lado, a estatística é uma ficção, porque 

as categorias que organizam os dados não são reais, mas representações que buscam identificar, 

classificar e ordenar relações sociais. De outro, a estatística é uma construção simbólica de uma 

dada representação do mundo, sempre arbitrária. Além de conformarem modos de perceber o 

mundo social, as categorias estatísticas “são disposições estáveis e partilhadas que, assim sendo, 
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agem como mediadoras das práticas e discursos” (GIL, 2007, p. 23), usufruindo de legitimidade 

e reconhecimento social por serem usualmente noções já estabelecidas (FOUQUET, 1995).  

Este capítulo se estrutura em cinco tópicos. O primeiro versa sobre a elaboração do 

recenseamento escolar de 1920; o segundo, sobre as formas de apoio dadas pela imprensa e as 

que a equipe do censo dela solicitou; o terceiro, sobre as três posições dissonantes na imprensa; 

o quarto analisa a divulgação dos resultados do censo na imprensa; o quinto apresenta um 

balanço das análises feitas no capítulo. 

 

2.1 A ELABORAÇÃO DO RECENSEAMENTO ESCOLAR DE 1920 

 

No dia 1.º de maio de 1920, Washington Luis13 e seus secretários assumiram a 

presidência do estado de São Paulo. Em 12 de maio, Alarico Silveira14 nomeou Sampaio Doria 

Diretor Geral da Instrução Pública. No dia seguinte, o Jornal do Commercio criticou algumas 

das ações de Alarico Silveira, mas o felicitou pela indicação de Sampaio Doria: “Aplaudimos, 

sem reserva, a escolha, pela convicção em que estamos de que este nome é uma garantia para 

o bom andamento da importante repartição [...] há muito que nos acostumamos a vê-lo como 

um dos expoentes da sua geração” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920a, p. 3, grifo nosso). 

Vê-se que o Jornal do Commercio acolheu a nomeação de Sampaio Doria com entusiasmo. O 

Correio Paulistano publicou na ocasião uma coluna em que, abaixo do título, havia uma foto 

de Sampaio Doria e um relato biográfico com seus títulos e cargos pretéritos, legitimando-o 

para o cargo. O Estado de S. Paulo, por sua vez, publicou uma breve nota com a notícia da 

nomeação. Das três publicações, o Jornal do Commercio foi o único a emitir propriamente um 

juízo de valor a respeito da nomeação, indicando simpatia, otimismo e concordância. 

Em 19 de maio, foram publicadas no Correio Paulistano, n’O Estado de S. Paulo 

e no Jornal do Commercio as falas solenes da posse de Sampaio Doria, ocorrida no dia anterior. 

Djalma Forjaz falou em nome da congregação da Escola Normal da Praça: “O brasileiro, sem 

saber ler, escrever e contar – e é a maioria – não poderá receber e adquirir educação moral. Sem 

educação moral, não terá conhecimento de deveres, não terá noção de patriotismo e sem 

patriotismo não terá ideia de Pátria! E a Pátria é tudo” (INSTRUCÇÃO..., Correio Paulistano, 

1920b, p. 3). Sampaio Doria encerrou a cerimônia convocando os soldados para a peleja: “A 

                                                 
13 Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, exerceu diversos cargos políticos, como o de presidente do 

estado de São Paulo e da República. 
14 Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, foi secretário e redator-chefe do Correio Paulistano e exerceu 

diversos cargos políticos, como o de secretário dos Negócios do Interior. 
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minha nomeação para diretor geral da Instrução Pública foi a declaração oficial de guerra ao 

analfabetismo, como o mais insidioso inimigo da pátria. [...] A vitória é dos que sabem querer, 

e queremos com firmeza. Juramos todos morte ao analfabetismo” (INSTRUCÇÃO..., Correio 

Paulistano, 1920b, p. 4, grifo nosso). 

Nesse cenário de apelo patriótico e de culpabilização do povo pelo 

comprometimento do progresso é que o recenseamento escolar foi arquitetado. O diretor da 

Instrução Pública conhecia as estatísticas publicadas nos Anuários do Ensino, nos quais 

vinham sendo apresentados os problemas por que passava a instrução pública. Interrogando-se 

sobre o papel que os anuários desempenharam na organização do campo educacional paulista, 

Catani (1995) salienta que neles foi usual a busca de dados estatísticos e informações sobre o 

sistema educacional. Sampaio Doria (1923, p. 57, grifo nosso), três anos após a aprovação da 

reforma, justificou desta forma sua motivação para o recenseamento: 

 

Ao começar o estudo da campanha decisiva contra o analfabetismo, não tínhamos a 

mão dados dignos de fé, senão os da “estatística levantada pela Diretoria Geral da 

Instrução Pública, em 1918”. No “Anuário do Ensino”, saído a lume dois anos atrás, 

à página 19, consta existirem, no Estado, 480.164 crianças de 7 a 12 anos. Destas, 

232.621 frequentavam escolas públicas e particulares, e, as restantes, 247.543, 

ficavam sem escolas. Procuramos saber, porém, os lugares onde residiam estes 

analfabetos sem escolas. Aos primeiros ensaios, verificamos, logo, a inexistência de 

elementos de fato, seguros, para o bom êxito de uma ação decisiva contra o 

analfabetismo. Se quiséssemos agir com a esperança de bons resultados, o primeiro 

passo que nos impunha, vinha a ser a determinação exata do número de analfabetos 

em idade escolar, a determinação dos lugares onde se achavam, e das condições locais 

da vida que levavam. Daí nasceu o “Recenseamento Escolar”. 

 

Não obstante conhecesse os dados, o diretor da Instrução Pública decidiu produzir 

seu próprio censo, questionando os diagnósticos das estatísticas apresentados nos anuários 

(ANTUNHA, 1976). Presumimos que a realização do recenseamento escolar por parte de 

Sampaio Doria era uma tentativa de imprimir uma visão racional e objetiva para a proposta de 

reforma do ensino. Uma vez coletados e divulgados os dados, ele teria o subsídio necessário 

para implantar a reforma esboçada em sua Carta Aberta em 1918. Em sua visão, não bastava 

saber o número de crianças analfabetas, tal como os anuários vinham registrando, sendo 

também necessário saber onde se encontravam, para traçar um mapa com base no qual seriam 

criadas novas escolas. Para nortear o censo, portanto, três questões centrais foram enunciadas: 

 

Três coisas nos cumpria 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. (DORIA, 1920, p. 5) 
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Assim, o recenseamento visava a saber quantas eram e onde estavam as crianças a 

serem alfabetizadas, condição mínima para a eficácia da reforma. Em 18 de junho de 1920, foi 

dada a ordem de execução do recenseamento, com a abertura, no dia seguinte, do escritório 

central responsável pelos trabalhos. Localizado na Escola Normal da Praça, o escritório central 

do recenseamento escolar tinha Antonio Ferreira de Almeida Junior15 como chefe geral e Sud 

Mennucci16 como diretor. Em 1.º de julho, foi programada a divulgação do censo na imprensa 

e o envio de circulares convocando os chefes de zona para uma reunião na capital do estado no 

dia 12 de julho para receberem instruções sobre a execução do censo. O recenseamento teve 

início em 15 de julho, e seu término ocorreu na capital em 5 de agosto e, nos demais municípios 

do estado, em 5 de setembro, embora estivesse previsto no cronograma o dia 15 de agosto para 

o término, com possível atraso dos dados até 20 de agosto. Em 7 de setembro, como medida 

patriótica paralela à comemoração da Independência do Brasil, foi publicado o relatório do 

recenseamento escolar, indicando para a opinião pública que a educação era um elemento 

fundamental para a fortalecimento da nação. Com efeito, de junho a setembro, período de 

organização, execução e publicação do recenseamento, a imprensa cobriu o tema diariamente.  

Medeiros (2005) entende que a rapidez do recenseamento escolar deveu-se à rede 

de sociabilidades mantida por Sampaio Doria. Conforme o relatório de Recenseamento escolar 

(DORIA, 1920), foram mobilizados 54 chefes de zonas para 50 zonas (cada zona era composta 

por cerca de dois a oito municípios, a depender do tamanho dos municípios). Os chefes eram 

inspetores escolares, diretores de grupos escolares, lentes e adjuntos de grupos escolares. Para 

a capital, foram mobilizados 37 chefes de distrito e 9 de setores rurais; para os 203 municípios 

do interior, foram nomeados 203 chefes, estando os recenseadores assim distribuídos:  

 

Tabela 1 – Distribuição dos recenseadores com base em Recenseamento escolar (DORIA, 1920) 

 

Localização Comissão (professores 

públicos em exercício) 

Gratuitos (voluntários ou funcionários 

disponibilizados pelas câmaras) 
Contratados Total 

Capital 105 179 17 301 

Interior 1.200 1.345 445 2.990 

Total 1.305 1.524 462 3.291 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 

                                                 
15 Formou-se na Escola Normal de São Paulo e, em seguida, na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 

exerceu o magistério de diversas matérias, sendo catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Direito e um dos 

fundadores da Universidade de São Paulo. 
16 Formou-se na Escola Normal de Piracicaba, foi delegado de ensino, Diretor Geral do Ensino, jornalista e um 

dos fundadores do Centro do Professorado Paulista. 
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Na ausência de um órgão dentro da Secretaria dos Negócios do Interior para os 

recensear, os dados educacionais foram coletados por recenseadores que estavam, em sua 

maioria, na condição de gratuitos: na capital foram 179 e, no interior, 1.345. Pelo que se verifica 

dos comunicados na imprensa e pelo relatório de Recenseamento escolar (DORIA, 1920) 

sobre a participação de voluntários, havia membros e simpatizantes da Liga Nacionalista e 

escoteiros, além de professores, estudantes e funcionários das câmaras municipais. Os chefes 

dos municípios estavam incumbidos de instruir e distribuir os recenseadores pelos bairros, bem 

como deles receber os mapas com os dados coletados, os quais seriam enviados ao chefe de 

zona, que compilaria os dados e enviaria ao escritório central (figura 4). Dois mapas precisavam 

ser confeccionados, um com o registro dos dados (figuras 1 e 2) e outro com um esboço 

geográfico com orientações onde se poderia criar e localizar as futuras escolas (figura 3). 
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Figura 1 – Quadro-modelo dos dados coletados nos municípios 

 

Fonte: (DORIA, 1920) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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Figura 2 – Quadro-modelo dos dados coletados na zona rural 

 

Fonte: (DORIA, 1920) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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Figura 3 – Mapa relativo ao recenseamento escolar de 1920 no município de Piracicaba 

  

Fonte: (DORIA, 1920) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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Figura 4 – Quadros relativos à coleta do recenseamento escolar de 1920 no município de Piracicaba 

 

Fonte: (DORIA, 1920) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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Nas figuras 1 e 2, reproduzimos os dois quadros-modelo com as categorias que 

indicavam quais dados foram colhidos. Já as figuras 3 e 4 são exemplos dos mapas e quadros 

realizados para cada município recenseado no estado, pois, como visto, o censo tinha como um 

dos seus objetivos mapear onde as crianças moravam e a localização das escolas existentes, 

para com isso determinar os “núcleos analfabetos” e planejar onde poderiam ser implantadas 

novas instalações escolares.17 

Relativamente à figura 1, para os municípios, entendidos como zona urbana, havia 

um modelo de quadro diferente do designado para a zona rural – como pode ser observado no 

canto superior direito. Vê-se que o recenseador deveria preencher nove colunas, além do campo 

de observações, com os seguintes dados: 1) nome (só o primeiro); 2) nome do pai ou tutor; 3) 

residência; 4) profissão do pai ou tutor; 5) idade (6 a 12 anos); 6) sexo; 7) sabe ler?; 8) frequenta 

escola?; 9) nacionalidade do pai. O balanço total dos dados era preenchido ao final da página, 

separado conforme o sexo.  

O quadro referente à zona rural (figura 2) continha as mesmas colunas, exceto o 

tópico sobre a residência, pois, como se vê na parte superior do quadro, o recenseador o 

preencheria com o nome do distrito ou bairro e o nome da fazenda. A coluna referente às 

observações deveria ser preenchida com os dados sobre a distância da localidade mais próxima, 

o mês do plantio e da colheita, se alguém facilitaria a localização da escola, qual seria o lugar 

preferível para a escola, se o professor poderia residir no bairro. O instrumento de coleta indica 

que uma das causas do analfabetismo e da baixa frequência escolar no campo, além da carência 

de escolas e professores, era o trabalho das crianças na roça.18 

No relatório do Recenseamento escolar (DORIA, 1920) não há um detalhamento 

sobre a construção dos dados, dos critérios eleitos ou, ainda, dos dados complementares da 

população recenseada, isto é, não encontramos uma elucidação metodológica de como o censo 

foi realizado. No referido relatório, foram listados apenas a equipe de recenseamento, as 

atribuições de cada função da equipe e os locais recenseados. Problematizar a estruturação de 

uma pesquisa quantitativa faz-se uma operação necessária, pois as perguntas e categorias eleitas 

para o questionário censitário – que com frequência são confundidas com retratos fieis do 

fenômeno que registram – determinam a descrição que será feita. Ao apresentarem as categorias 

                                                 
17 Quando a reforma foi aprovada e convertida na Lei n.º 1.750 de 1920, se houvesse mais de dez crianças num 

raio de dois quilômetros, o governo teria de fornecer escola e as crianças seriam obrigadas a frequentá-la. 
18 Com a reforma, ficou determinado que os pais e tutores seriam responsáveis pela inscrição e frequência escolar 

das crianças, incorrendo em multa se elas não frequentassem a escola; já o parágrafo 5.º da referida lei estabelece 

que “Incorrerá na mesma pena o patrão que, por qualquer modo, impedir ou dificultar que os menores, a seu serviço 

e nas condições desta lei, frequentem as aulas no horários regulamentar” (ANAIS..., 1920a, p. 25-26). 
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recenseadas, as figuras 1 e 2 compõem o instrumento metodológico que encontramos sobre o 

recenseamento escolar. A partir delas, inferimos uma concepção de escola preocupada com a 

capacidade de as crianças saberem ler ou não, pois o censo não questionava outros aspectos da 

dimensão escolar nem questionava outros agentes escolares. Ainda sobre as categorias, 

podemos indagar: qual foi o critério adotado pelo recenseador para preencher o campo relativo 

à pergunta “sabe ler?”? Ou ainda, uma criança frequentar a escola seria o equivalente a estar 

matriculada? Entendemos que, de modo análogo ao critério utilizado pelos censos gerais à 

época, possivelmente o recenseamento escolar considerou alfabetizada a pessoa que assim o 

declarasse. Como o objeto do censo eram crianças, os pais ou tutores é que foram questionados 

a respeito delas, como as próprias figuras 1 e 2 mostram.19 Assim, nada indica que houvesse 

um requisito mínimo, como saber escrever o próprio nome, conforme descreve Jack Goody 

(1986).20 O que queremos destacar é que a noção de alfabetizado-analfabeto é construída 

socialmente, sendo uma seara de intensa disputa pedagógica. Ao tornar-se categoria censitária, 

sem uma prévia discussão pedagógica que a embasasse, a noção saber ler foi transformada em 

entidade abstrata.  

As categorias que compõem o fazer estatístico carregam consigo uma aparente 

naturalidade, por não darem a ver os critérios eleitos; contudo, precisam ser escrutinadas e 

significadas no tempo histórico. No período, havia uma crença em que as estatísticas poderiam 

conter uma representação neutra, objetiva, fiel da realidade, por conta da confiança acrítica no 

discurso ancorado na racionalidade e na cientificidade. As estatísticas são uma forma de 

representação de uma sociedade dinâmica, com nuanças e matizes, promovendo 

simultaneamente uma leitura inteligível do mundo por um espectro, mas também mediante 

fixação de padrões ao estagnar as pessoas em categorias. Os dados não dão margem para a 

singularidade dos sujeitos recenseados. As estatísticas não apreendem o todo, não são a 

realidade, mas cumprem o papel de ordenar e sintetizar informações de acordo com uma leitura 

categorizada do social. Almejam a universalização das suas interpretações, sendo necessário 

ressalvar, portanto, que sua forma de operar é um constructo.21 

 

                                                 
19 Sandra Caldeira-Machado (2008) mostra que o censo nacional de 1920 tinha por orientação que o chefe de 

família ou responsável deveria preencher os boletins; caso ele não soubesse ler e escrever, isso seria realizado pelo 

agente recenseador. Sobre o censo escolar, parece-nos que foram os próprios recenseadores que preencheram os 

dados. Paulo Pestana, numa publicação em novembro, criticou o censo por ter colhido as informações oralmente. 
20 Ou mesmo ler um bilhete simples, conforme critério adotado pelo IBGE desde 1950. 
21 Nossa crítica às pesquisas estatísticas precisa ser aqui atenuada, haja vista que qualquer pesquisa é um recorte e 

de alguma forma padece dos mesmos limites daquelas. Quisemos apenas registrar que, com frequência – e não 

necessariamente como regra –, os estudos quantitativos, a exemplo do recenseamento aqui estudado, tendem a ser 

enunciados e assumidos como retratos objetivos do fenômeno observado. 
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2.2 FORMAS DE APOIO 

 

O recenseamento escolar foi fartamente debatido no Correio Paulistano, n’O 

Estado de S. Paulo e no Jornal do Commercio entre junho e setembro de 1920. Mediante 

levantamento na imprensa, verificamos o número de notícias publicadas sobre o recenseamento 

no período. Do Correio Paulistano, estão contempladas publicações diversas sobre o tema, de 

18 de junho a 13 de setembro; d’O Estado de S. Paulo, de 18 de junho a 19 de setembro; do 

Jornal do Commercio, de 18 de junho a 3 de setembro. 

  

Gráfico 2 – Número de artigos publicados sobre o recenseamento escolar entre junho e setembro de 1920 

 

 

Fonte: Levantamento e gráfico realizados pela autora a partir da consulta direta aos jornais. 

 

Atribuímos a discrepância de números entre o Correio Paulistano e os demais 

jornais a dois motivos principais. Em primeiro lugar, por ser o órgão de imprensa oficial do 

governo, o referido jornal publicava diariamente os expedientes burocráticos e notas oficiais. 

Logo, grande parte dessa publicação é composta de notas de apoio e telegramas dos municípios, 

especialmente das câmaras e prefeituras, relatando o andamento do censo. O segundo motivo 

refere-se ao próprio ato de pesquisar, pois é possível buscar eletronicamente publicações desse 

matutino, que está digitalizado na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Assim, mesmo com 

falhas do sistema de indexação, foi possível localizar com maior exatidão as publicações, 

principalmente em seções inusitadas.22 Portanto, o gráfico não tem por objetivo ser 

numericamente preciso em relação a todas as ocorrências; antes, propõe uma aproximação que 

busca retratar a tendência de publicação do tema nos jornais analisados. 

                                                 
22

 Inicialmente, todos os jornais foram consultados fisicamente nos respectivos acervos: Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Biblioteca Mario de Andrade. Com o desenrolar 

da pesquisa, continuamos consultando a versão física dos seguinte jornais, que não dispunham de versão 

digitalizada: Jornal do Commercio, A Platéa, A Gazeta e Diario Popular. Os demais jornais passaram a ser 

consultados em versão digital. Especificamente sobre o tema recenseamento escolar, os jornais A Platéa, A Gazeta, 

Diario Popular, O Combate e Correio da Manhã apresentaram referências de pouca relevância numérica ou 

mesmo nenhuma referência, razão pela qual eles não compõem o gráfico apresentado. 
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As seções que trazem a temática do recenseamento escolar são as mais variadas. 

Além de notas de apoio e telegramas dos municípios, há várias publicações de pessoas 

usualmente ligadas a instituições, como a Liga Nacionalista, a Associação Brasileira de 

Escoteiros, a Escola Normal. Para cada uma dessas formas de publicar há diferentes modos e 

graus de impacto no leitor, além da intenção comunicativa, ou seja, a situação social em que o 

texto foi publicado e lido. Uma forma que requer especial atenção são o que denominamos 

formas de apoio que o recenseamento escolar solicitou e recebeu de diferentes instituições, 

sendo a própria publicação e divulgação do censo uma clara manifestação de que esses jornais 

apoiaram a medida governamental em curso. 

A ampla divulgação do recenseamento escolar na imprensa teve início em 18 de 

junho de 1920, quando foi dada a ordem para sua execução. Os jornais Correio Paulistano, O 

Estado de S. Paulo e o Jornal do Commercio publicaram sobre o censo nesse dia. Pensando a 

“dimensão verbo-visual”23 e social desses órgãos, registramos que o Correio Paulistano foi 

lançado por Joaquim Roberto de Azevedo Marques em 26 de junho de 1854, sendo o primeiro 

grande jornal diário a emplacar na imprensa paulista (BAHIA, 1990). Publicar um jornal diário, 

no século XIX e com um elevado índice de analfabetos, era um feito ousado e inédito para 

época (THALASSA, 2007). A autora mostra também que o Correio Paulistano inovou em 

diferentes aspectos, pois foi o primeiro jornal que saiu às segundas-feiras; o primeiro em grande 

formato; o primeiro a usar máquina a aço para imprimir, seguido de máquina a vapor e máquina 

rotativa. 

Já no período estudado, o matutino permaneceu entre os jornais de maior tiragem 

do estado. Sem precisar uma data, Capelato (1988) diz que ao final da Primeira República essa 

folha era dirigida por Abner Carlos Mourão. O Correio Paulistano continha diariamente de 8 a 

12 páginas, sendo que a primeira se dividia usualmente em oito colunas e na terceira estava a 

seção “Notas”, que expressava a linha editorial. O jornal tinha seu conteúdo diário dividido em 

várias seções. Borges (1979, p. 30-31) informa que, em 1859, o presidente da província de São 

Paulo assinara um contrato com o Correio Paulistano para a publicação dos atos oficiais, que 

a partir de então viriam a permear suas páginas, informando os expedientes burocráticos do 

estado. Com a criação do Partido Republicano Paulista (PRP), o jornal passou a ser um órgão 

oficial do partido e, com a proclamação da República, abandonou seu cunho liberal, passando 

                                                 
23 Beth Brait (2013, p. 44) explica: “dimensão em que tanto a linguagem verbal como a visual desempenham papel 

constitutivo na produção de sentidos, de efeitos de sentido, não podendo ser separadas, sob pena de amputarmos 

uma parte do plano de expressão e, consequentemente, a compreensão das formas de produção de sentido desse 

enunciado, uma vez que ele se dá a ver/ler, simultaneamente”. 
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a adotar um tom conservador, defendendo a situação do PRP (BAHIA, 1990). No período 

analisado, o Correio Paulistano tinha a seguinte diagramação de cabeçalho: 

 

Figura 5 – Cabeçalho do Correio Paulistano em 1920 

 

 
 

Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional, disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital>. 

Acessado em: 25 out. 2016. 

 

Com letras capitulares e serifadas, o nome do jornal encontrava-se centralizado na 

parte superior da folha, conferindo sua identidade visual. Abaixo, estava o endereço da redação 

e administração, a data e o número da publicação e, por fim, o ano de fundação, assim se 

apresentando diariamente aos leitores. É interessante observar que a palavra “correio” parece 

defini-lo como um serviço organizado e encarregado de distribuir mensagens – os correios – 

para as pessoas da capital paulista. 

Inaugurada em 1875, A Província de São Paulo era dirigida por Rangel Pestana, 

Américo Brasílico de Campos e José Maria Lisboa. Com a proclamação da República, passou 

a se chamar O Estado de S. Paulo, e em seguida Julio de Mesquita24 assumiu sua direção. Nesse 

momento, como descreve Sergio Miceli (1979), o grupo d’O Estado, além de assumir-se como 

dissidente do PRP, distanciava-se do Correio Paulistano, reclamando por maior 

representatividade política. Capelato (1988) afirma que O Estado de S. Paulo era um projeto 

para regenerar a sociedade brasileira por meio dos jornalistas, políticos, intelectuais, fazendo 

oposição ao governo com a pretensão de criar uma nova elite dirigente. Assim, essa folha foi 

entendida como defensora de postulados liberais e órgão de oposição ao governo por sua feição 

independente. Capelato e Prado (1980) notaram nele o tom conservador e autoritário. 

Com aumento significativo de vendagem, no final do século XIX O Estado de S. 

Paulo passou a ser o maior jornal de São Paulo, superando o Correio Paulistano. Ao final da 

Primeira Guerra Mundial, O Estado de S. Paulo já era o maior jornal do país.25 No período 

                                                 
24 Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, foi jornalista e proprietário d’O Estado de S. Paulo, exerceu 

diversos cargos políticos e apoiou a Liga Nacionalista. 
25 Conforme os dados arrolados por Cruz (2013) e Caldeira (2015), em 1888 o jornal tinha uma tiragem 4 mil 

jornais e 904 assinantes. Entre 1908 e 1909, passou para 5.540 assinantes. Em 1913, o matutino imprimia 35 mil 

exemplares. Em 1920, contava com uma rede de correspondes no interior do estado e nas principais cidades do 

país e duas sucursais no exterior. Em 1921, contava com 35.248 assinantes. 
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estudado, “o bravo matutino” (CAPELATO; PRADO, 1980) era composto diariamente por 12 

páginas em média, chegando a ter 24 páginas aos domingos, principalmente em razão do grande 

número de propagandas que publicava. A primeira página estava dividida usualmente em nove 

colunas e com a seção “Telegramas do Exterior” estampada à esquerda, em cima, ratificando a 

observação de Marialva Barbosa (2007) de que as notícias estrangeiras tinham centralidade nas 

primeiras páginas. Por conta da Primeira Guerra Mundial, o ano de 1916 foi o auge da crise do 

papel, que ainda afetaria as publicações em 1920 e 1921, tendo sido noticiada reiteradamente 

nos diversos jornais analisados nesta pesquisa. 

A seção “Notas e informações”, que expressava a linha editorial do matutino, 

costumava vir na terceira página e, como descreve Bontempi Jr. (2006), nela eram publicados 

escritos que davam relevo a assuntos políticos, mantendo a tradição de dar a opinião do jornal 

e estabelecendo a voz do “grupo d’O Estado”. Nas palavras de Borges (1979, p. 39), “seus 

editoriais de ‘Notas e Informações’ estão sempre aconselhando ao governo, aos partidos, à 

lavoura, ao povo..., como devem agir”. Assim, era um jornal descontente com a oligarquia, 

defendendo uma nação republicana, federativa, democrática, mas sem perder de vista a 

hegemonia paulista. O Estado de S. Paulo apresentava da seguinte forma a sua identidade: 

 

Figura 6 – Cabeçalho d’O Estado de S. Paulo em 1920 

 

 
 

Acervo: Acervo Estadão online, disponível em: <http://www.estadao.com.br/>. Acessado em: 25 out. 2016. 

 

Com letras capitulares e bastonadas, o nome se encontrava centralizado na parte 

superior da folha, “com tipo sóbrio, direto e imponente” (BONTEMPI JR., 2009, p. 155). 

Abaixo do título, constava o ano de publicação, assinaturas, preço, data de publicação, endereço 

da redação e administração, número da publicação. Em relação ao nome do jornal, “O Estado 

de S. Paulo se apresenta como um sujeito coletivo, que engloba todo o estado e todos os 

paulistas” (OLIVEIRA, A., 2007, p. 73), sendo que o artigo definido masculino que o precede 

determina esse sujeito (BONTEMPI JR., 2011). 

O Jornal do Commercio foi primeiramente lançado no Rio de Janeiro, em 1827, 

com tom conservador, característica que se estendia à edição paulista, com uma mancha gráfica 

predominantemente de textos divididos em colunas e em fonte pequena. Sobre a edição 
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fluminense, “o Jornal do Commercio com mais de sessenta anos é sisudo e conservador, lido 

pelos homens de classe, pelos políticos, pelos funcionários graduados; tratava-se de empresa 

sólida, prestigiosa, com redação à rua do Ouvidor” (SODRÉ, 1999, p. 324). Conforme Paulo 

Duarte (1972), O Comércio de S. Paulo foi adquirido em 1916 pelo Jornal do Commercio do 

Rio de Janeiro, passando a se chamar Jornal do Commercio, edição de S. Paulo. A publicação 

paulista encerrou suas atividades em 1929, tendo tido Alfredo Mario Guastini26 como principal 

redator e diretor. 

O Jornal do Commercio era composto diariamente de 8 a 16 páginas em média. A 

primeira página estava dividida usualmente em sete colunas. A seção “Várias notícias” 

expressava a linha editorial da folha, em que diversas publicações sobre a reforma foram 

publicadas. Luca (2008, p. 161), sobre a edição fluminense, expõe que era o “Jornal do 

Commercio lido por empresários e homens de negócio, pouco afeito aos processos de 

modernização gráfica e visual, caracterizado por Sodré como servidor de todos os governos”. 

Dos três jornais analisados, este é o que se vale de menos recursos visuais, sendo composto de 

uma massa densa de textos com fonte pequena. O cabeçalho do Jornal do Commercio é a seguir 

reproduzido: 

 

Figura 7 – Cabeçalho do Jornal do Commercio, edição de S. Paulo, em 1920 

 

 
 

Fonte: Fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Hemeroteca do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Com letras capitulares e serifadas, o nome jornal encontrava-se também 

centralizado na parte superior da folha. Abaixo do nome do jornal e ao centro, encontrava-se 

em letras capitulares e bastonadas a referência de que se tratava da edição de São Paulo, o que 

indica ao leitor a existência outra edição que não a paulista. Em ambos os lados do título, havia 

as mesmas informações sobre o preço das assinaturas para todo o Brasil e o endereço da redação 

e administração. Com um projeto gráfico mais poluído, o Jornal do Commercio carrega em seu 

próprio nome algo singular, pois, diferentemente das outras duas folhas, que trazem a ideia de 

“São Paulo”, indica que abordará questões concernentes ao comércio. 

                                                 
26 Formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, mas atuou principalmente como jornalista, além de ter 

publicado alguns livros de cunho literário sob o pseudônimo Stiunirio Gama, anagrama de seu nome verdadeiro.  
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Feita a caracterização dos jornais, retomamos a análise do censo por meio de suas 

publicações. Em 18 de junho, dada a ordem de execução do censo, o Correio Paulistano e O 

Estado de S. Paulo publicaram notícia sobre a “campanha de desanalfabetização da população”. 

Embora com títulos diferentes, os textos são idênticos, e nenhum dos dois jornais atribuiu sua 

autoria ao governo ou ao diretor da Instrução Pública. Considerando-se que a notícia veiculava 

informações cujo detentor principal seria o governo, inferimos que se trata de notícia preparada 

pela própria Diretoria Geral da Instrução Pública e enviada às redações dos jornais, porém sem 

a intenção de configurar uma divulgação oficial. Por isso, e para dissimular a autoria da notícia, 

teria o governo referido a si mesmo por meio do uso da terceira pessoa (“pretendem os poderes 

públicos”), sendo uma notícia apócrifa em ambos os jornais.  

Na versão do Correio Paulistano, o texto foi publicado na seção “Notas”, que trazia 

a linha editorial e era publicada sempre na capa. Já n’O Estado de S. Paulo, a notícia recebeu o 

título “A luta contra o analfabetismo” – que viria a se tornar o título de uma série de artigos, 

sendo que a partir de agosto suprimiu-se a expressão “a luta”, ficando apenas “Contra o 

analfabetismo”. A retranca da publicação d’O Estado de S. Paulo é significativa: “Quantas 

crianças precisam de escola no Estado de S. Paulo? – Eis a questão preliminar a que se trata de 

dar uma resposta”. O texto é emblemático, pois anuncia o tom pelo qual o tema do 

recenseamento seria abordado nos dias e semanas seguintes nos jornais analisados. Nele, já 

estava anunciado que a Diretoria Geral queria dar ao aparelho escolar a máxima amplitude – 

reduzindo a carga horária escolar e dobrando as turmas –, de forma que as crianças, em sua 

totalidade, pudessem frequentar a escola. Além do interesse na ampliação do atendimento 

escolar, aparece a ideia de “conservar o aparelho” existente, em referência ao ensino de quatro 

anos ministrado nos grupos escolares.  

 

Assim, conservado o aparelho escolar existente, e dando-lhe toda eficiência e 

aperfeiçoamento oportunos e realizáveis atualmente, pretendem os poderes públicos 

alargar o raio de ação das escolas primárias, a ponto de que, onde quer que existam 

crianças analfabetas, lá vá ter um professor, com a escola necessária, a fim de a iniciar 

na senda da cultura, cujos rudimentos, pelo menos, se fazem indispensáveis aos povos 

que almejam manter-se em imaculada autonomia. (NOTAS, Correio Paulistano, 

1920a, p. 1; A LUTA..., O Estado de S. Paulo, 1920a, p. 4) 

 

Em seguida, foi anunciado ser indispensável saber quantos eram os analfabetos, 

onde se encontravam e em que condições viviam. Essas três questões reapareceriam 

constantemente nas publicações do período, constituindo o eixo central da campanha contra o 

analfabetismo. Ressaltamos que o dia de publicação dessas notícias é o mesmo da publicação 

da ordem de execução do recenseamento, e no dia seguinte houve a abertura do escritório 
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central do recenseamento na Escola Normal da Praça. Assim, havia uma enorme movimentação 

para a boa realização do censo que se iniciava. Em tom favorável, o texto dava visibilidade às 

ações do governo em relação ao censo, cujo tempo de realização era limitado, pois precisaria 

ser finalizado até setembro, devendo a cruzada contra o analfabetismo ter início imediato. 

 

Sendo esse um serviço, por sua natureza, dispendiosíssimo, o Estado tem de apelar, 

para a sua realização imediata, para a boa vontade de quantos se encontrarem em 

condições de o auxiliar de qualquer forma, muito esperando, nesse sentido, dos 

sentimentos cívicos do clero paulista, dos estudantes dos cursos superiores e que se 

encontram no interior, em férias, dos professores e professoras, os quais todos podem, 

fazendo entre o povo a propaganda do recenseamento escolar, esclarecer as 

populações, sobretudo as rurais, acerca dos verdadeiros intuitos com que se procede 

a este serviço, mostrando-lhe a sua absoluta necessidade como meio único de lhes 

serem fornecidas as escolas de que necessitam. (NOTAS, Correio Paulistano, 1920a, 

p. 1; A LUTA..., O Estado de S. Paulo, 1920a, p. 4, grifo nosso) 

 

A todo momento a Diretoria Geral da Instrução Pública solicitava ampla 

colaboração das pessoas na execução do censo e em sua divulgação à população para dirimir 

dúvidas sobre a tarefa em curso. O Jornal do Commercio noticiou que quase todas as câmaras 

municipais do estado estavam “inteligentemente” interessadas pelo recenseamento escolar, 

representando o início da campanha contra o analfabetismo, e estavam manifestando valiosos 

oferecimentos, com voluntários, estada, materiais e despesas, facilitando, assim, os trabalhos. 

Os sentimentos de patriotismo e civismo permearam o tom do discurso, como um chamado para 

o cumprimento de um dever cívico. A ideia de uma unidade paulista foi evocada, buscando 

conferir coesão a uma população bastante dispersa e diversa, como na carta da Diretoria Geral 

da Instrução Pública intitulada e destinada “Aos paulistas”, que será analisada adiante. 

José Murilo de Carvalho (1990, p. 11) mostra que, em momentos de mudança ou 

fragilidade política, a disputa pelo imaginário é travada com o intuito de definir identidades, 

objetivos e inimigos por meio de símbolos, alegorias, rituais e mitos, ao “plasmar visões de 

mundo e modelar condutas”. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, pensar uma 

identidade nacional tornou-se palavra de ordem e possibilidade renovada de pensar as questões 

nacionais. Adrían Gorelik (2005) assinala que a modernização na América Latina esteve a 

serviço do Estado. Extrapolando o recorte temático e temporal do estudo mencionado e 

pensando especificamente o projeto nacionalista paulista dos anos de 1910 e 192027, 

percebemos, quando da defesa de questões cívicas – como a modernização do país, a 

                                                 
27 Isso sem querermos tratar São Paulo como único estado do Brasil, ou ainda como um projeto hegemônico de 

nação e de escola, mas em todo caso atentando também para isso, tendo em vista que a elite ilustrada paulista 

buscava alavancar a suposta superioridade de São Paulo. 
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alfabetização da população, a organização do trabalho –, um projeto pautado num discurso 

nacionalista atravessado pelo autoritarismo, seja pelo controle social, seja por prescrever o que 

seria melhor para o outro. A elite ilustrada buscava efetivar um projeto social e forjar uma 

identidade nacional em nome da regeneração da pátria, mas pela reforma dos costumes e pela 

formação de um tipo ideal de cidadão, trabalhador e educado moral e civicamente, sem colocar 

em xeque a hegemonia paulista.  

Também em 18 de junho, o Jornal do Commercio publicou uma breve nota 

informando que Alarico Silveira aprovara a continuidade do recenseamento. Observa-se que 

essa tribuna não publicou a mesma notícia sobre a “campanha de desanalfabetização da 

população paulista” então publicada no Correio Paulistano e n’O Estado de S. Paulo. Como 

órgão oficial do governo, o Correio Paulistano defendia em suas pautas a manutenção e a 

situação do PRP. Pela ampla cobertura dos atos oficiais e expedientes burocráticos do governo, 

condizia com o tom geral desse matutino a publicação de uma nota possivelmente preparada 

pelo governo, defendendo a ação do recenseamento escolar. Por sua vez, O Estado de S. Paulo 

se colocava como um jornal independente e crítico ao PRP, visto que Julio de Mesquita, 

pertencia à ala dissidente, foi expulso do partido. Dentre os colaboradores desse matutino, 

entusiasta da temática da instrução, não por acaso nele encontramos vários membros da Liga 

Nacionalista. Assim, entendemos que a defesa da reforma por esse matutino deve-se ao 

pertencimento de Sampaio Doria à Liga Nacionalista, e não à simples defesa de uma medida 

governamental, tal qual fazia o Correio Paulistano.  

No mesmo dia, foi publicada no Correio Paulistano – e no dia seguinte n’ O Estado 

de S. Paulo – uma nota informando que Sampaio Doria enviara a todas as comissões regionais 

de escoteiros uma circular em que, pedindo ajuda à Associação Brasileira de Escoteiros, 

convocava seus membros a auxiliar na execução do recenseamento, afirmando que eles não 

poderiam “desmentir a si mesmos” (A LUTA..., O Estado de S. Paulo, 1920b, p. 4) e deixar de 

cooperar com uma campanha oficial de elevada importância cívica e patriótica. A Associação 

Brasileira de Escoteiros, da qual Sampaio Doria era membro, compunha o conjunto de redes de 

relações que foi acionado com a finalidade de auxiliar os serviços do censo para sua efetivação 

e sucesso.28 

Para a realização exitosa do recenseamento escolar, a Diretoria Geral da Instrução 

Pública serviu-se de diferentes sujeitos e entidades para divulgar a campanha contra o 

analfabetismo. Uma das ações foi enviar uma circular, assinada pelo professor Sud Mennucci, 

                                                 
28 Vale lembrar que, em 1917, na gestão de Oscar Thompson, implantou-se o escotismo nas escolas paulistas como 

projeto de formação cívica, sendo Sampaio Doria um de seus agentes centrais (GABRIEL, 2003). 
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aos jornais e publicada em 23 de junho no Correio Paulistano e no Jornal do Commercio, 

revelando uma vez mais o consórcio da imprensa com o Estado, além de uma atitude positiva 

do Jornal do Commercio para com os serviços do censo. 

 

Para que esse empreendimento venha a surtir os resultados desejados, faz-se mister 

que uma propaganda prévia seja iniciada, a fim de estimular as populações no sentido 

de fazer que elas se tornem o melhor auxiliar dos que forem encarregados da sua 

realização. Tal propaganda, nenhum outro órgão a praticará com mais proveito do que 

a imprensa, da qual o jornal por v. exc. dirigido é brilhante e ativa parcela. 

Solicitamos, pois, a cooperação dos redatores dessa folha no trabalho de facilitar a 

tarefa do recenseamento escolar. Esperando do alto espírito e do comprovado 

patriotismo de v. exc. que este pedido merecerá a devida consideração, temos a honra 

de, em nome do Estado de S. Paulo, agradecer, de antemão, o valioso concurso 

representado por este serviço. (O RECENSEAMENTO..., Correio Paulistano, 1920a, 

p. 1; RECENSEAMENTO..., Jornal do Commercio, 1920a, p. 5, grifo nosso) 

 

A circular de Sud Mennucci é um exemplo de destaque da função social da 

imprensa (CAMPOS, 2012; DARNTON, 1990; CAPELATO, 1988): ao engrandecer os jornais 

como veículos de exposição e de ampla divulgação, a circular enaltecia em especial a redação 

à qual foi dirigida. Sampaio Doria, em diferentes momentos, usou da imprensa como meio para 

difundir e propagandear a campanha contra o analfabetismo a partir do recenseamento escolar. 

A circular dizia da importância de a população ser informada dessa ação política para, dela 

tomando conhecimento, responder ao censo. O governo recorreu a diversas formas de apoio 

junto a prefeituras, câmaras, entidades, professores, agentes da sociedade civil e imprensa para 

que os paulistas soubessem que se tratava de uma iniciativa do governo e de sua importância, 

pois, caso não respondessem, a racionalidade e a eficiência das estatísticas estariam postas a 

perder. O recenseamento foi projetado como uma campanha de caráter cívico e patriótico, 

encabeçada pela Diretoria Geral da Instrução Pública, mas ao mesmo tempo encampada pelos 

jornais, cumprindo sua função de fazer a mediação entre o Estado e a sociedade civil. 

Paralelamente, os jornais produziram novos significados em torno do censo ao construírem uma 

pauta sobre o tema, selecionando os aspectos que queriam ver valorizados. Era uma estratégia 

política de divulgar o analfabetismo como notícia indesejada para, em contrapartida, conseguir 

adesão para o seu combate. 

Como divulgador das ações do governo, em 24 de junho foi publicado no Correio 

Paulistano o ofício-circular enviado por Alarico Silveira aos prefeitos de todas as 

municipalidades do estado, buscando colaboração e apoio dos municípios com vistas ao êxito 

da campanha contra o analfabetismo: 

 

O governo do Estado está seriamente empenhado no combate ao analfabetismo. A 
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condição primeira, porém, de eficácia deste combate é o conhecimento exato do 

número de analfabetos em idade escolar, do lugar onde eles se acham e das condições 

especiais em que vivem. Para conseguir esses dados, o governo do Estado acaba de 

organizar o plano de um recenseamento da população em idade escolar. É necessário, 

porém, para que este plano dê bom resultado, que as Câmaras Municipais prestem à 

sua execução todo o apoio moral e material que puderem, na forma das instruções que 

vão juntas. Compreende v. exc. o alcance considerável dessa nobre campanha de 

alfabetização popular, e, por isso, solicito do seu espírito patriótico a adesão mais 

desinteressada e mais franca ao trabalho em que se empenha o governo do Estado, 

esperando que v. exc. prestará aos delegados do recenseamento, nesse município, toda 

a sorte de auxílio que o tino administrativo de v. exc. aconselhar. Atenciosas 
saudações. (O RECENSEAMENTO..., Correio Paulistano, 1920b, p. 3)  

 

Foi recorrente, além disso, o pedido de auxílio às câmaras municipais e prefeituras 

para o transporte e a hospedagem dos recenseadores, além do custeio das despesas do censo. A 

verificação buscava um quadro geral das crianças analfabetas no estado, e para isso era 

necessário o auxílio dos diversos órgãos e instâncias do governo. Sobre os auxílios: 

 

Cumpria apelar para a colaboração da imprensa, cuja ação benéfica havia de ser 

inestimável, para a cooperação do clero, da Liga Nacionalista, das câmaras 

municipais, diretórios políticos, associações, fazendeiros, Associação Brasileira de 

Escoteiros, estudantes e outras pessoas gradas. Especialmente as câmaras nos haviam 

de prestar os melhores auxílios, porque eram elas as mais interessadas na educação 

dos seus municípios. Poderiam cooperar com o Estado: 1.) Fazendo as despesas do 

recenseamento no município; 2.) Chamando a sair a realização dele, de acordo com o 

plano dado; 3.) Ou, então, fornecendo condução e hospedagem aos recenseadores; 4.) 

Ou, ainda, oferecendo auxiliares; 5.) Ou, por fim, dando as informações que 

facilitassem os serviços censitários. (DORIA, 1920, p. 12) 

 

No relatório, Sampaio Doria evidencia a necessidade de o governo obter apoio de 

diversos setores da sociedade. Assim, não seriam apenas os poderes públicos que financiariam 

o censo em curso, sendo chamadas também associações da sociedade civil a contribuir com 

custeio e voluntários. Com o intuito de ver eficazmente o combate ao analfabetismo, o Jornal 

do Commercio publicou que “graças ao espontâneo e valioso concurso prestado ao serviço do 

recenseamento pelos representantes de todas as classes sociais, bem como pelos poderes 

públicos municipais, vão já bem adiantados os serviços censitários iniciados pelo Governo” 

(RECENSEAMENTO..., Jornal do Commercio, 1920e, p. 4). Nessa mesma folha, em 20 de 

julho, há um rol de municípios que já haviam conseguido recursos e voluntários.29 O 

recenseamento escolar de 1920 reverberou fortemente nas municipalidades do estado, incluindo 

os “sertões paulistas” (CAMPOS, 2004). Os pedidos de apoio fundamentavam-se, todos, no 

                                                 
29 Bica de Pedra, Bom Sucesso, Buri, Caçapava, Capivari, Catanduva, Dourados, Guaratinguetá, Iguape, 

Itapetininga, Jacareí, Jaú, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Monte-Mor, Olímpia, Pedreiras, Penápolis, 

Pindamonhangaba, Pitangueiras, Rio Claro, Rio das Pedras, S. Joaquim da Barra, S. José dos Campos, S. Manuel, 

Santo Antonio da Alegria, Santa Bárbara, Santa Cruz do Rio Pardo, Santos, Taubaté, Tremembé. 
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apelo patriótico. A ideia de patriotismo era inapelável, inquestionável e, por isso mesmo, 

amiúde usada como recurso nos pedidos da Diretoria Geral da Instrução Pública a diferentes 

grupos, de prefeitos a escoteiros.  

No Dicionário da língua portuguesa composto pelo padre D. Rafael Bluteau, 

reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva, de 1789, encontram-se os verbetes 

“nação” e “pátria”. Para o primeiro termo, o dicionário traz a seguinte definição: “a gente de 

um país, ou região, que tem língua, leis, e governo a parte” (SILVA, A., 1789, p. 107). Para o 

segundo, “a terra donde alguém é natural” (SILVA, A., 1789, p. 172). Algo semelhante Eric 

Hobsbawm (1990, p. 27) notou em relação ao termo nación, em espanhol, que antes de 1884, 

de acordo com o Dicionário da Real Academia Espanhola, significava “o agregado de 

habitantes de uma província, de um país ou de um reino”, passando a significar após essa data 

“um Estado ou corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum”. 

Inicialmente, explica o autor inglês, o termo nação significava origem, descendência, passando 

a ter o sentido moderno para o referido dicionário apenas a partir de 1884, quase um século 

após a Revolução Francesa. Em relação a pátria, Hobsbawm mostra que, no dicionário espanhol 

de 1726, significava lugar, município, terra. A ideia de pátria historicamente esteve ligada a 

terra, podendo ser o país, estado, província ou cidade; logo, é um pertencimento territorial, e o 

patriotismo seria algo próprio do povo. Marco Pamplona (2013, p. 43) afirma que “a terra pátria, 

identificada sempre ao lugar e/ou comunidade de origem, passou a ser associada, na 

modernidade, mais ao estado da sociedade a que se pertence”, havendo uma “subsunção do 

conceito de pátria ao de estado-nação”. 

Hobsbawm (1990) problematiza o termo nação e as conotações modernas a ele 

atribuídas ao longo do século XIX, especialmente na Europa. Antes, conforme o autor, nação 

teria a ideia de coletividade associada aos modos de vida e costumes, não tendo um significado 

territorial, mas o termo passou a ser associado ao Estado e às questões da esfera política. Cássia 

Adduci (2000) expõe como a ideia de nação passou a estar associada à noção de 

individualidade, à valorização do particular e do singular. Para se estruturar o Estado moderno, 

houve um movimento para unificar pertencimentos, culturas, línguas, sentimentos, 

homogeneizando-os e unificando-os. Conforme Benedict Anderson (2008), nação está 

associada à ideia de “comunidade política imaginada”, que é limitada, dispõe de fronteiras 

finitas, é soberana e é comunitária, porque há um sentimento de pertencimento comum. O autor 

mostra que há uma crença em imagens, tais como os museus, mapas e dados censitários, signos 

que são mobilizados dentro de uma cadeia afetiva de significados e sentidos, pois, embora as 

pessoas de uma mesma nação não se conheçam e vivam das mais diferentes formas, estão 
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ligadas aos sentimentos de origem e pertencimento.  

Em consonância com Ernest Gellner (1993), Hobsbawm defende a ideia de que o 

nacionalismo cria a nação, mas o nacionalismo camufla esse processo, pois em sua linguagem 

as nações seriam tão antigas quanto a própria história, numa dimensão de reconstrução utilitária 

do passado, “inventando as tradições” (HOBSBAWM; RANGER, 1984) e produzindo lastros 

no imaginário. Por sua vez, Anthony Smith (2006) destaca que o nacionalismo é uma forma de 

organização das relações sociais. O autor afirma que a ubiquidade do nacionalismo em todos 

os continentes é algo semelhante às religiões, em que aspectos simbólicos como linguagens, 

rituais e emoções ganham diferentes aspectos. Os símbolos e as cerimônias constituem parte 

dos costumes e animam o sentimento nacionalista diariamente, suscitando relações emocionais 

de pertencimento (SMITH, 1997). Anderson (2008) diz que o nacionalismo não é uma ideologia 

política, mas uma religião, pois suas explicações transcendem o campo da razão. Hobsbawm 

(1990) defende que, frente à secularização do mundo, o Estado precisa de uma religião cívica 

como artifício da coesão social, que nada mais é do que o patriotismo, como um componente 

emocional benéfico ao Estado. Analisando a nação por esses prismas, escancara-se seu sentido 

abstrato, imaginado, criado, explicitando as imagens necessárias para que um grupo se sinta 

identificado com tal abstração: “a equação nação = Estado = povo e, especialmente, povo 

soberano, vinculou indubitavelmente a nação ao território, pois a estrutura e a definição dos 

Estados eram agora essencialmente territoriais” (HOBSBAWM, 1990, p. 32). No caso 

estudado, as ações da Diretoria Geral da Instrução Pública e as publicações na imprensa 

relativamente à reforma do ensino estavam, portanto, inscritas num processo mais amplo, que 

remete à formação dos Estados. Apelar ao progresso nacional e ao patriotismo era, naquele 

início de República, lançar mão de fortíssimo instrumento de convencimento e adesão, do que 

eram prova cabal inúmeras experiências estrangeiras anteriores. 

Retornando às publicações, vemos que a partir de 26 de junho o Correio Paulistano 

passou a publicar uma série de artigos, cujo título viria a permanecer o mesmo: “Recenseamento 

escolar – A campanha contra o analfabetismo”. Foram contabilizados dez desses artigos, sendo 

o último publicado em 13 de agosto. Eram publicações que relatavam as ações da Diretoria 

Geral da Instrução Pública, a disponibilidade de pessoal para auxiliar no recenseamento, a 

divulgação do apoio das municipalidades e câmaras. De maneira análoga, durante os meses de 

agosto e setembro – sendo que houve uma publicação em junho e outra em julho –, O Estado 

de S. Paulo publicou uma série cujo título era “Contra o analfabetismo – recenseamento 

escolar”. Foram 27 artigos usados para divulgar as ações do governo e seus apoiadores. Assim, 

ambos os jornais, em sintonia com a direção da Instrução Pública paulista, deram destaque à 
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campanha de combate ao analfabetismo ao criarem uma série uniformizada por um título que, 

diariamente, remetia à ideia de combate a um mal. Entendemos que os apoios à reforma foram 

concedidos pelo fato de o Correio Paulistano ser um órgão oficial do governo e, no caso d’O 

Estado de S. Paulo, por sua estreita relação com a Liga Nacionalista. Isso em nada diminui a 

importância do apoio, mas dá visibilidade à sinergia circunstancial entre Estado, entidades civis 

e imprensa no que tange ao esforço pelo empreendimento do recenseamento – simbolicamente, 

pelo combate ao analfabetismo. 

Embora não tenha feito uma série de artigos para o recenseamento escolar, o Jornal 

do Commercio publicou constantemente notas informativas que indicavam os nomes dos 

apoiadores e o entusiasmo das municipalidades pela campanha. Por exemplo, em 3 de julho, o 

jornal registrou: “prosseguem animadamente os trabalhos” (RECENSEAMENTO..., Jornal do 

Commercio, 1920b, p. 5, grifo nosso). Uma semana depois, fez notar que “dia a dia mais acentua 

o interesse despertado em todo o Estado pelos trabalhos de recenseamento escolar [...] a fim de 

ser dado combate ao analfabetismo em que perdura ainda grande parte das populações rurais 

do território paulista” (RECENSEAMENTO..., Jornal do Commercio, 1920c, p. 4). Logo, os 

apoios dados por diferentes grupos constituíram o eixo da organização e divulgação do 

recenseamento. O Jornal do Commercio não criou uma padronização desse tipo de publicação, 

o que revela uma diferença de tom entre os jornais e de formas de divulgar um mesmo evento, 

devido ao tipo de destaque promovido pela notícia. Por outro lado, de modo semelhante às 

publicações do Correio Paulistano e d’O Estado de S. Paulo, o Jornal do Commercio publicou 

um número vasto de notas e telegramas de apoiadores e de diversas entidades, fortalecendo a 

imagem positiva da ação governamental na imprensa paulista. 

Em 4 de julho, O Estado de S. Paulo publicou uma propaganda da Liga 

Nacionalista. No dia 11, foi a vez de o Jornal do Commercio fazer a mesma divulgação, mas 

com outra diagramação. Em ambas, a propaganda estava diagramada com uma moldura, 

realçando o anúncio e convidando o leitor à sua leitura: 
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Figura 8 – Publicação da Liga Nacionalista no Jornal do Commercio 

 

 
 

Fonte: (RECENSEAMENTO..., Jornal do Commercio, 1920d, p. 2) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Hemeroteca do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Uma vez que Sampaio Doria era membro fundador, militante ativo e porta-voz da 

Liga Nacionalista, ter uma nota da entidade publicada em prol do recenseamento certamente 

não foi empreitada difícil, ainda que posteriormente tenha havido dissensos na entidade frente 

à reforma. Como retrata Boto (1990, p. 236), “nessa ocasião, a Liga Nacionalista colabora com 

a própria execução de seus princípios já que um de seus mais destacados líderes assume em São 

Paulo a diretoria da instrução pública”. Nesse período, a Liga Nacionalista promoveu banquetes 

e publicou artigos, notas e moções sobre o analfabetismo (MEDEIROS, 2005), compondo o 

quadro amplo de formas de apoio que a reforma do ensino recebeu de diferentes sujeitos e 

entidades. Doris Larizzatti (1999) mostra que O Estado de S. Paulo antecipou as discussões 

sobre a necessidade de reforma educacional e denunciou, com artigos de João Carlos Macedo 

Soares e Mario Pinto Serva – ambos formados na Faculdade de Direito e militantes da Liga 

Nacionalista –, a situação drástica da instrução pública paulista.30  

O Estado de S. Paulo mantinha estreita relação com a Liga Nacionalista: “tendo 

ainda Julio Mesquita Filho como um dos seus associados, a agremiação possuía evidentemente 

amplo espaço na imprensa oficial para divulgação de seus propósitos e de suas atividades” 

(BOTO, 1994-1995, p. 153). Em relação a esse matutino, Bontempi Jr. (2015) afirma que foi 

com a direção de Julio de Mesquita que o jornal incorporou uma nova geração, composta por 

Armando de Salles Oliveira, Francisco Mesquita, Paulo Duarte, dando início às relações entre 

o grupo d’O Estado e a Liga Nacionalista. Como o autor mostra, a aliança trouxe à tona maior 

                                                 
30 No período do recenseamento escolar, há um artigo significativo de Serva que difere da posição que viria a 

adotar quando da tramitação do projeto de lei pelo congresso estadual. Nele, o colaborador mostrou que as elites 

defendiam que algumas pessoas seriam superiores ao resto da humanidade. Para ele, era obrigação dos governos 

democráticos dar a mesma instrução elementar para todos os cidadãos sem distinção de classe, porque a igualdade 

era o primeiro dever do Estado. Porém, para ele, havia quem se opusesse à campanha contra o analfabetismo, 

julgando-a um grave erro, sob o argumento de que seria socialmente mais útil a formação das elites, sendo 

preferível a criação de escolas de altos estudos para os intelectualmente privilegiados. 
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preocupação relativamente às questões educacionais, tendo em vista ser a erradicação do 

analfabetismo uma das metas centrais da Liga Nacionalista. 

Larizzatti (1999) expõe que no ano de 1920 foram publicadas mais de cem notícias 

sobre educação n’O Estado de S. Paulo; dentre elas, o analfabetismo foi um dos temas de maior 

destaque. Como retrata Bontempi Jr. (2015, p. 144), “o imperativo de ‘educar o povo’ marca 

os primeiros quatro anos do período estudado por Larizzatti, em que prevalecem artigos 

relacionados à escola primária e à necessidade de alfabetização das massas”, coadunando-se 

com a ideia geral esposada neste capítulo de uma campanha sem tréguas ao analfabetismo e, 

no limite, culpando o povo por suas próprias ignorâncias, as quais supostamente comprometiam 

o progresso da nação. A esse respeito, Nagle (1976, p. 263) afirma: “a ignorância reinante é a 

causa de todas as crises; a educação do povo é a base da organização social, portanto o primeiro 

problema nacional; a difusão da instrução é a chave para a solução de todos os problemas 

sociais, econômicos, políticos”. 

Outra forma de apoio em destaque foi uma nota publicada no jornal oposicionista 

Correio da Manhã – fundado em 1901 por Edmundo Bittencourt –, divulgando na capital 

federal os acontecimentos das plagas paulistas. Essa notícia foi transcrita no dia seguinte n’O 

Estado de S. Paulo na série “Contra o analfabetismo”: 

  

São Paulo, a tantos títulos merecedor da admiração do país, quer-nos dar agora mais 

uma vez a lição de seu exemplo, incluindo entre medidas de governo de que está 

tomando a iniciativa um plano de ataque sistemático à ignorância e ao obscurantismo. 

Esse plano, porém, nunca poderia ser realizado sem o levantamento do censo escolar, 

isto é, sem que se estabeleçam os dados precisos do problema a resolver. Pelo censo 

escolar se poderá saber quantas são as crianças paulistas, quais as que frequentam 

escolas, quais as que o não fazem, onde residem umas e outras e, enfim, quais as 

condições materiais e sociais do meio em que vivem. (TOPICOS..., Correio da 

Manhã, 1920, p. 2, grifo nosso)  
 

Sampaio Doria, assim como o próprio jornal fluminense e outros intelectuais, 

vislumbrava que São Paulo deveria ter o protagonismo de sanar a chaga do analfabetismo, 

exaltando sua posição de liderança nacional. 

 

O Brasil deve considerar seriamente a chaga que hoje lhe corrói 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 medrar, 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 epopeia 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. 

(DORIA, 1920, p. 6, grifo nosso) 
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A “glória paulista” é evocada como um dos discursos mais intensos do período 

(CAMPOS, 2009). A imagem mítica do bandeirante, representante da “grandiosidade” colonial 

paulista, foi retomada por diversos autores nos anos após a proclamação da República. Luca 

(1999) analisou como a Revista do Brasil atesta em suas páginas um renovado interesse pela 

figura do bandeirante, culminando na década de 1920 com a publicação das obras de Alfredo 

Ellis Junior, Affonso Taunay, Paulo Prado e Alcantara Machado. Como examina Katia Abud 

(1985), com o intuito de retomar uma personagem histórica e construir uma identidade para o 

povo brasileiro, o bandeirante foi elevado a símbolo nacional e a São Paulo foi atribuído lugar 

de destaque, por ser o berço dos bandeirantes. Com a República, “São Paulo passava a formar 

o ponto axial do projeto nacional. Novamente, sua história voltou a se identificar com a do 

Brasil” (ABUD, 1985, p. 206). O bandeirante seria o modelo exemplar que encarnava diferentes 

virtudes do herói e nele estaria a origem da nação, representando o mito fundador de que o país 

carecia. Como Luca (1999) disserta, ele era pioneiro, desbravador, destemido, independente, 

líder, leal, apagando qualquer traço que pudesse colocar em xeque seu papel heroico, e os 

paulistas, guardiões legítimos do passado glorioso, seriam os bandeirantes, numa linha de 

continuidade direta desde os tempos coloniais. Em síntese, como relata Abud (1985, p. 138), o 

bandeirante foi simultaneamente o símbolo da entidade paulista e categoria unificadora que 

mantinha a integração ao redor de São Paulo, atuando na construção do “patriotismo paulista, 

associado a um orgulho de linhagem”. P. Silva (2015) defende que a identidade paulista, ao se 

apoiar na figura do bandeirante, circunscrevia-se numa identidade racial específica – 

miscigenada entre brancos e índios – que se colocava, na visão das elites, como expressão do 

modelo para o povo brasileiro, sem que fosse preciso enfrentar a questão racial dos negros. 

Pensando a decorrência da evocação da figura do bandeirante, evidencia-se o papel 

que São Paulo se atribuía de liderança no plano nacional e a função pedagógica de ser um 

modelo e um exemplo ao restante do país. Ademais, a associação entre a lógica racional e a 

lógica de planejamento que perpassam o recenseamento escolar de 1920 estava diretamente 

relacionada ao mito do herói bandeirante. Se a figura do bandeirante apagou tudo o que pudesse 

atrapalhar seu heroísmo, apresentando-se uniforme e unívoca, o recenseamento escolar 

procedeu de forma semelhante: apresentou-se como ação pioneira e de liderança paulista no 

combate ao analfabetismo, buscando fixar uma unidade a uma identidade diversificada, 

aprimorando o povo ignorante, cujo analfabetismo materializava-se em sujeitos que tinham sua 

cultura marcada pela oralidade e que compartilhavam culturas populares heterogêneas. Nessa 

perspectiva, combater – seja no âmbito de uma guerra ou de uma doença – o analfabetismo era 

um empreendimento que buscava o apagamento por completo do diferente, do outro. E à figura 
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do bandeirante cabia o papel de construtor da nacionalidade, mostrando a suposta superioridade 

paulista, proveniente de grupos específicos com projeção nacional. 

Com o início do recenseamento escolar em 15 de julho, o Correio Paulistano 

publicou à página 5 uma nota de abertura, relatando a organização do trabalho, e à página 6 

uma circular intitulada “Recenseamento escolar”, assinada pela Diretoria Geral da Instrução 

Pública. Já O Estado de S. Paulo deu mais destaque ao publicar à página 2 a mesma circular, 

porém destinada “Aos Paulistas”, também publicada dessa maneira no relatório de 

Recenseamento escolar (DORIA, 1920). Na figura 9, reproduz-se a publicação do matutino 

de Julio de Mesquita, interessando ver a saliência da publicação no corpo da folha do jornal. 

 
Figura 9 – “Aos Paulistas”: circular da Diretoria Geral da Instrução Pública publicada n’O Estado de S. Paulo 

 

 

Fonte: (DIRECTORIA..., O Estado de S. Paulo, 1920, p. 2).  

Acervo: Acervo Estadão online. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/>. Acessado em: 27 mar. 2014. 

 

A moldura ao redor da circular, as letras garrafais do título e o vocativo “Aos 

Paulistas” eram um eficaz convite à leitura, com forte carga simbólica ao fazer menção à 

identidade paulista, encerrando-se com a assinatura da “Diretoria Geral da Instrução Pública”. 

O fato de ser uma carta-circular cria uma ainda maior proximidade entre o emissor e o 

destinatário, tendo em vista que esse gênero textual pressupõe a comunicação interpessoal, no 

caso entre os paulistas e um órgão do governo. Além disso, ainda que diferentes formatos de 

cartas estejam presentes na imprensa, esse não é um gênero típico do fazer jornalístico, motivo 

pelo qual conferia ainda mais destaque à publicação do matutino, em trabalho gráfico que o 

Correio Paulistano não fez. 

Ao estudar o movimento separatista no final do Império, Adduci (2000) mostra que 
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a ideia de superioridade e defesa da autonomia de São Paulo não foi criada naquele momento. 

O separatismo apareceu como opção de superação da crise de 1887, em que a questão territorial 

foi associada a uma identidade. Algo semelhante é observado nessa publicação d’O Estado de 

S. Paulo, em que a São Paulo se atribui um lugar de liderança nacional. É dado destaque ao 

território e às pessoas que nele habitam, em que o estado paulista busca se diferenciar e se 

distanciar do restante do país. A carta inicia afirmando que “não há inteligência clara ou coração 

nobre que não compreenda e não queira, sinceramente, a extinção do analfabetismo” 

(DIRECTORIA..., O Estado de S. Paulo, 1920, p. 2). Aduz, ainda, que para algumas 

civilizações o espírito religioso animaria a alfabetização popular; para outras, seria o espírito 

democrático; para os brasileiros, além dos motivos religiosos e democráticos, animaria também 

o espírito de humanidade. Trata-se, assim, da ideia de que a alfabetização não serviria apenas 

para a leitura das escrituras sagradas ou para o exercício do voto consciente: “É, sobretudo, para 

honrar a natureza humana” (DIRECTORIA..., O Estado de S. Paulo, 1920, p. 2). A carta 

defende que o analfabeto, “pobre criatura, emparedada em rasa ignorância”, assemelha-se mais 

a um “bruto” do que a um “ser de razão”: “só pela alfabetização, é que se lhes começa a abrir 

uma clareira azul para a riqueza sadia, para o progresso moral” (DIRECTORIA..., O Estado de 

S. Paulo, 1920, p. 2).  

As ideias de espírito e de natureza humana podem ser lidas, aqui, como a busca por 

formar uma civilização, em uma chave interpretativa dicotômica: isto é, existem um povo 

humano e um povo não humano, sendo o primeiro civilizado e o segundo primitivo, tese 

consoante com as que postulavam uma hierarquia entre as raças. Por sua vez, o progresso moral 

era entendido como uma das características das civilizações mais avançadas, isto é, 

civilizadas.31 A carta finalizava da seguinte forma: 

 

Inicia-se, hoje, o primeiro passo decisivo da vitória no recenseamento da população 

escolar... 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. Considerai a nobreza do trabalho que 

vai começar. Se não puderdes cooperar pessoalmente conosco, ao menos acompanhai-

nos com a vossa simpatia. Com ela ao nosso lado, no centenário da Independência, 

raiará claridade em todos os cérebros infantis. Eia, pois, senhores, quando menos por 

caridade para com as crianças. Diretoria Geral da Instrução Pública. 

(DIRECTORIA..., O Estado de S. Paulo, 1920, p. 2) 

 

                                                 
31 Como exemplo, Émile Durkheim (2008), no início do século XX, falava sobre o primitivismo dos povos não 

europeus, fazendo comparações entre a infância e a selvageria dos povos do Novo Mundo, os quais não seriam 

civilizados, não dispunham de disciplina, maestria de si e razão. 
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Em linguagem próxima ao leitor, garantindo que seria dada escola a todas as 

crianças, a carta solicitava amplo apoio das pessoas, que deveriam colaborar abrindo suas casas 

para os recenseadores ou ao menos externando simpatia pela “nobre” causa. O final da carta 

tem caráter exortativo e esperançoso de um futuro promissor e próximo, “no centenário da 

Independência”, valendo-se da metáfora da luz que iluminaria as crianças paulistas. Além disso, 

a causa social é colocada para os leitores como uma ação de “caridade”, prática própria da 

religiosidade católica. A necessidade de divulgação do censo perpassa as páginas dos jornais 

nos meses de junho a agosto, período de maior atividade dos recenseadores, corroborando a 

criação da imagem de um evento cívico e patriótico.  

Em 16 de julho, foi publicada a mesma nota no Correio Paulistano e no Jornal do 

Commercio, desta vez com os nomes dos membros da Liga Nacionalista que até o momento 

haviam se alistado como voluntários para os serviços do censo, com o intuito expresso de 

angariar mais voluntários: 

 

[...] a Liga Nacionalista, visando a contribuir para o desenvolvimento da instrução 

pública, um dos pontos do seu programa, ofereceu ao Dr. Antonio de Sampaio Doria, 

Diretor Geral da Instrução Pública, os serviços de seus associados que se prontificam 

a trabalhar pelo recenseamento escolar. Até agora já se inscreveram para esses 

trabalhos os srs. dr. Frederico Vergueiro Steidel, Presidente; dr. Prudente de Moraes 

Netto, Secretário Geral; dr. João Sampaio, dr. Thomaz Lessa; dr. Abelardo Vergueiro 

Cesar; Christiano Godofredo Altenfelder da Silva Filho; José Soares de Mello; Edmur 

de Andrade Nunes Pereira; Urbano de Rezende Costa; Horacio Lafer; Antonio de 

Paula Cunha; Mamede Alves de Souza e Juvenal Bonilha de Toledo. Na sede da Liga 

Nacionalista, à rua S. Bento, 21, segundo andar, os Srs. Sócios que queiram prestar 

esse serviço poderão deixar seus nomes. (LIGA..., Correio Paulistano, 1920a, p. 1; 

LIGA..., Jornal do Commercio, 1920, p. 5) 

 

Os jornais, servindo de veículo catalisador, divulgaram amplamente a campanha do 

censo, e solicitaram voluntários para ela, cumprindo sua função social e exercendo sua força 

ativa (DARNTON, 1996), por meio da qual, ao noticiarem a campanha cívica sobre o censo, 

estavam compondo e construindo o acontecimento. 

No dia seguinte, foi noticiado no Jornal do Commercio que o início do semestre na 

Escola Normal foi aproveitado para a comunicação aos alunos sobre os serviços do 

recenseamento. Os alunos foram convidados a auxiliar nos trabalhos, apesar de já se haverem 

organizado com um abaixo-assinado pedindo às autoridades licença para colaborar. Sampaio 

Doria elogiou a dedicação cívica dos normalistas. No dia 21, foi a vez das alunas do terceiro 

ano se organizarem: “Compreendendo patrioticamente o imenso alcance do movimento que vai 

por todo território paulista em prol do recenseamento escolar, dirigiram ao Sr. Dr. Secretário 

Geral da Instrução pública um ofício, pelo qual oferecem os seus serviços como apuradores” 
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(RECENSEAMENTO..., Jornal do Commercio, 1920f, p. 4). 

Como exemplo de uma grande campanha cívica, no Jornal do Commercio foi 

publicada outra propaganda, dos escoteiros paulistas, pela qual é comunicado o auxílio prestado 

como voluntários na realização do recenseamento, em ação cívica e patriótica.  

 

Os escoteiros desta Capital continuam a prestar relevantes serviços junto às diversas 

comissões distritais de recenseamento escolar. Os rapazes com a maior solicitude e 

boa vontade estão sempre a postos, recebendo e executando com entusiasmo as ordens 

que lhes são determinadas. (ESCOTISMO, Jornal do Commercio, 1920b, p. 5) 

 

Em 20 de julho, também no Jornal do Commercio, foi publicada uma nota da 

Associação Brasileira de Escoteiros, em que dizia ter recebido um ofício do município de 

Amparo comunicando que o trabalho de recenseamento estava sendo feito exclusivamente 

pelos escoteiros, sem despesas para o município. Notamos também nesse comunicado, pois, o 

sentimento cívico e patriótico de se estar auxiliando uma campanha cívica. 

Localizamos n’A Platéa32 uma publicação significativa, que aborda de maneira 

cômica o censo nacional de 1920. Nesse período, estava em curso também o censo nacional, 

realizado pela Diretoria Geral de Estatística, o qual era há tempos aguardado. Isso porque o 

último inquérito censitário nacional fora realizado em 1900, não tendo sido cumprida a meta 

decenal de censos. Apesar de a publicação não abordar o recenseamento escolar, o chargista 

Raul, ao retratar jocosamente as respostas dos(as) recenseados(as), representou as nuanças do 

discurso e a vivacidade da linguagem. As charges põem em cena uma dimensão que não foi 

retratada em outros registros da imprensa sobre o recenseamento escolar, que é o contato 

recenseador-recenseado, como se vê na figura 10.33

                                                 
32 Fundada em 1888, sob direção de Araújo Guerra até 1929, A Platéa era um semanário domingueiro até 1891, 

quando se tornou um vespertino diário (CARNEIRO; KOSSOY, 2003), ou seja, publicava diariamente sua folha 

à tarde, indicativo de menor prestígio relativamente às publicações matutinas. 
33 As charges da figura 10 foram publicadas nos dias 8, 9, 10 e 14 de setembro de 1920. As edições dos dias 11, 

12 e 13 de setembro estão faltando no Arquivo Público do Estado de São Paulo, mas tomamos por possível que 

nesses dias também foram publicadas charges da série “Ecos do censo”. A Hemeroteca da Biblioteca Mário de 

Andrade não tem o jornal A Platéa disponível para consulta. 
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Figura 10 – Charges sobre o recenseamento nacional de 1920 publicadas n’A Platéa 

 

 

 

Fonte: (RAUL, 1920a/b/c/d, p. 1) – Fotografias tiradas pela autora. 

Acervo: Hemeroteca do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Elias Saliba (2002, p. 16) afirma que o efeito cômico depende de concisão, de 

antítese e de uso de estereótipos, ou seja, são simplificações do discurso e concentrações de 

significados históricos, promovendo uma redução de enunciado e causando o riso. Nessas 

charges, o efeito cômico consiste em boa medida no registro da oralidade, em que o recenseador 

em diálogo com o(a) recenseado(a), registra respostas aparentemente absurdas e inesperadas e, 

por isso, engraçadas, pois quebram o discurso hipoteticamente previsto. Contudo, adverte 

Saliba (2002, p. 29), o humor não é apenas ruptura e contrariedade, é também “uma epifania da 

emoção”. Além do diálogo, o retrato das pessoas faz parte da construção discursiva das charges: 

no caso, o recenseador está vestido de terno, com cabelo penteado, portando papel e caneta; e 

os(as) recenseados(as), em três das quatro charges, estão representados(as) com roupas puídas 

e postura retraída, sendo duas mulheres, um homem negro e um homem com trejeitos ditos 

femininos, ou seja, grupos historicamente oprimidos. Assim, há uma marcação dos papéis 

sociais das personagens retratadas, e o riso – uma dimensão que precisa de historicidade 

(SALVADORI, 2008), pois a própria dimensão do humor é uma construção histórica – está na 

resposta supostamente ingênua dessas pessoas. Na única charge em que o recenseado veste 

terno, o humor reside na representação de um homem com as mãos na cintura/nas cadeiras, ou 

seja, em postura associada ao feminino. Diante de um homem com postura dita feminina, o 

recenseador entende ser necessário perguntar o sexo, o que seria motivo de humor.  

Por outra linha, por trás do riso, talvez se possa conjecturar que a charge contivesse 

alguma crítica ao censo e ao que ele buscava saber, tanto pelo tom das perguntas quanto pelos 

adultos caricatos representados. Dito de outro modo, as charges também poderiam dar margem 

a uma contestação da ideia de racionalidade e cientificidade estatísticas tidas como 

incontestáveis do procedimento censitário. De todo modo, é expressivo que as únicas 

publicações encontradas sobre a relação recenseador-recenseado sejam charges. A piada 

possível sobre o censo parece estar nessa relação, mais especificamente nas respostas dadas 

pelos(as) recenseados(as), acentuando a suposta ignorância desses sujeitos. Por exemplo, a falta 

de discernimento para compreender que as perguntas eram feitas para todos e não tinham um 

caráter pessoal. Por outro lado, as charges exploram o fato de o questionário do censo, 

organizado por categorias e perguntas fechadas, não comportar o espontâneo, o imprevisível, a 

ambiguidade, em última análise, a vida cotidiana das pessoas, inserida em contextos e 

repertórios específicos, em suas singularidades. 

Para Maria Angela Borges Salvadori (2010, p. 172), “a linguagem [é] uma 

dimensão constitutiva da experiência, lugar simultâneo de determinação mas também de 

emergência do singular, do original, do costume e da resistência ou, em outras palavras, de 
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alguma liberdade”. Valendo-se dos estudos de Mikhail Bakhtin, a autora mostra que os 

enunciados são socialmente construídos, pois se alocam na interação verbal das enunciações, 

naquilo que o estudioso russo conceitua dialogismo (BAKHTIN, 1997; 1986), ou seja, o ato de 

fala não é exclusivo nem dos sujeitos, nem da frase ou palavra, nem dos ouvintes, mas da 

interação deles. Salvadori (2008) alerta que a linguagem humorística não pode ser reduzida ao 

reflexo ou veículo de uma dada concepção social, pois o humor é tecido em tramas sociais 

específicas e é, também, uma apropriação particular da realidade. No caso analisado, o 

recenseador buscava classificar, tabelar, nomear e ordenar a experiência humana, porém há no 

diálogo um descompasso que dá abertura ao imprevisto. Mas o que parece ser o tom do risível 

nas charges é o recenseador ratificando a construção de uma representação de povo ignorante, 

imagens que estão ancoradas naquele tempo histórico. Assim, extrapolando o contexto, tendo 

em vista que a charge foi feita em virtude do censo nacional de 1920, parece que o povo inculto 

e incapaz, motivo de zombaria, teria de ser extirpado com a campanha contra o analfabetismo.  

Em síntese, os exemplos de formas de apoio publicadas na imprensa podem ser 

lidos como representações, isto é, práticas culturais e maneiras de pensar e construir a realidade 

com intencionalidade, não sendo neutras ou naturais, pois instauram um discurso de verdade 

(CHARTIER, 1990). De um repertório diverso de publicações em três jornais, analisamos mais 

detidamente determinadas formas de apoio que manifestam e deixam entrever a diligência da 

equipe do recenseamento escolar para propagandear o censo. Há uma divulgação entusiasmada 

sobre o censo com vistas ao combate ao analfabetismo: O Estado de S. Paulo e o Jornal do 

Commercio, e não só o Correio Paulistano, acompanhavam de perto as ações do governo, ao 

mesmo tempo que este agia para estar presente cotidianamente nos jornais. Nesse particular, a 

imprensa comportou-se dominantemente como agente de sustentação das metas 

governamentais, notadamente a extinção do analfabetismo, e de propagação e exortação à 

colaboração. Em torno de um aparente consenso a respeito tanto da necessidade de mudar o 

quadro considerado lastimável da instrução paulista quanto da racionalidade implícita na 

medida censitária, as publicações jornalísticas endossam e ratificam sua necessidade e utilidade, 

construindo uma representação técnica e racional do censo, não trazendo o tom e o conteúdo 

críticos que utilizarão ao tratar de outras questões envolvendo a reforma. 

 

2.3 POSIÇÕES DISSONANTES 

 

A repercussão do recenseamento escolar na imprensa paulista, grosso modo, foi 

positiva. No entanto, de junho a setembro há três artigos que teceram críticas, se não 
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propriamente ao recenseamento, ao menos às ideias que Sampaio Doria defendia. Era de amplo 

conhecimento, desde a Carta Aberta em 1918, sua proposta de combate ao analfabetismo 

mediante a redução da duração do ensino primário de quatro para dois anos. Dois desses artigos 

são de autoria de Paulo Pestana, colaborador d’O Estado de S. Paulo na seção “Notas 

Pedagógicas”. O jornalista criticou a Reforma de 1920 na imprensa, contrapondo-se inclusive 

à visão corrente da folha em que escrevia, apoiadora das propostas de Sampaio Doria. O terceiro 

é de autoria de Victor Vianna, que trabalhou no Jornal do Commercio por 24 anos, produzindo 

críticas pedagógicas e literárias. Embora nenhum desses dois colaboradores tivesse formação 

de normalista, ambos tinham em comum o fato de escreverem notas sobre educação.  

Em 24 de junho, exatas três semanas antes do início do recenseamento, foi 

publicado na seção “Notas pedagógicas” um artigo de Paulo Pestana, ou P. P., como assinava, 

cuja retranca era “O curso de dois anos para o ensino elementar. Inconvenientes do atual 

programa das escolas rurais. O perigo do semianalfabetismo”. O artigo iniciava com o seguinte 

questionamento: “Pode-se ministrar a educação elementar num curso de dois anos apenas?”. O 

autor asseverou que muitas vezes já se respondera negativamente a este questionamento, mas 

que valeria a pena, naquelas circunstâncias, estudar com vagar o tema. Em relação aos povos 

“cultos”, Pestana disse que já não restavam quaisquer dúvidas sobre o assunto, pois a maioria 

dos países europeus já tinha oito anos de instrução elementar, e países como Chile, Argentina 

e Uruguai, por escassez de recursos, tinham três anos, não dois. E prosseguia: “Aquilo que não 

é possível para os outros, sê-lo-á para nós, prodígios da analfabetolândia?” (PESTANA, O 

Estado de S. Paulo, 1920a, p. 3). Segundo ele, para adultos talvez fosse possível dois anos de 

instrução, mas não para crianças, ainda mais se fosse aplicado o método intuitivo – método 

oficial desde a primeira gestão de Oscar Thompson34 –, o que demandaria mais tempo. Para o 

colaborador, o objetivo da escola primária seria ensinar a língua materna, mas como fazer isso 

em dois anos com aulas de duas horas e meia, principalmente para o povo rural, que tem o 

“linguajar viciado”? Ao dar um exemplo, o autor valeu-se da personagem Jeca Tatu, que 

simbolizava o paulista inculto, para dizer que ao término do biênio escolar os filhos dos leitores 

continuariam sem saber a língua culta e teriam um vocabulário restrito, sem conhecer verbos, 

substantivos, adjetivos, advérbios, tampouco conjugações. Aqui, temos um exemplo claro da 

relação que havia entre analfabetismo e cultura popular, majoritariamente presente no meio 

rural. As críticas de Pestana atingiam a proposta central da reforma, qual seja, “disseminar o 

ensino a todos os mais distantes e ignotos recantos da terra paulista” (NOTAS, Correio 

                                                 
34 Formado pela Escola Normal e pela Faculdade de Direito de São Paulo, foi professor e diretor da Escola Normal 

e Diretor Geral da Instrução Pública paulista. 
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Paulistano, 1920a, p. 1; A LUTA..., O Estado de S. Paulo, 1920a, p. 4). E assim o articulista 

arremata: 

  

Medite-se agora: os cidadãos de tal arte instruídos vão influir nos destinos nacionais. 

Porque rabiscam o nome e copiam um requerimento, são eleitores. Votam sem 

consciência. Elegem os que os corrompem, ou assuntam. São a massa brutal e ignara 

que sufoca a minoria ilustrada e consciente. Constituem a gazua dos politicantes 

audazes para o assalto aos cofres públicos, forjam o alfanje vil que degola a liberdade 

e defende o despotismo. [...] Eis a barbaria a ditar leis à civilização! P.P. (PESTANA, 

O Estado de S. Paulo, 1920a, p. 3) 

 

Há um sentido político na opinião de Paulo Pestana, isto é, de que alfabetizar não 

seria suficiente: sem discernimento político ou cívico via educação em sentido amplo, o 

alfabetizado, agora com direito a voto, seria apenas massa de manobra. Embora o jornalista 

destoe do jornal com relação à reforma, no mais ele é inteiramente coerente com o pensamento 

do matutino, para quem a democracia só tem validade se a plebe “ignara” souber escolher o 

representante certo para governá-la, a dizer, a “minoria ilustrada”. 

Em 22 de julho, passada uma semana do início do recenseamento escolar, 

novamente foi publicado um artigo de Paulo Pestana, cuja retranca era “O combate ao 

analfabetismo depende mais da eficiência do que da multiplicação – Meios práticos para vencer 

– Educar vale mais do que alfabetizar”. Mais uma vez, Pestana citou a realidade escolar em 

outros países e perguntou: se nem os Estados Unidos da América haviam conseguido erradicar 

o analfabetismo, principalmente na região Sul, onde a maioria era negra, como se poderia, no 

Brasil, ter uma fórmula eficaz de combate ao analfabetismo? A questão racial era exposta pelo 

jornalista, mediante associação do negro ao primitivo, ao não civilizado, em linha com as teorias 

raciais do período. Por fim, o autor disse que não era possível contentar-se com a propagação 

de “semianalfabetizados”, ou seja, de meros jecas-tatus. 

Jeca Tatu era a metáfora mais lapidada de um país de ausências. Por meio dele, 

Monteiro Lobato explicitaria diversas questões sociais do país. Era o caboclo de cócoras, dito 

preguiçoso, ignorante, indisciplinado, refratário ao trabalho, com barba rala e pé no chão, 

vivendo em situação de miséria (LUCA, 1999). Diagnosticar esses problemas significava, no 

limite, pensar um projeto de país. Na década de 1920, a doença entrou como questão chave da 

personagem, deslocando-se da interpretação racial, oriunda da miscigenação, para a sanitária. 

P. Silva (2015) defende que na primeira década do século XX ocorre uma inflexão na maneira 

pela qual se abordava a questão, pois o movimento sanitarista – e posteriormente o eugenista – 

atribui à doença e não à raça a razão para o atraso nacional. 
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Ao deslocar o foco da raça para a doença, o movimento empreendeu uma estratégia 

discursiva que – ao mesmo tempo – desarticulou o discurso pessimista sobre o futuro 

racial do Brasil. Para além disso – o que é fundamental percebermos – desenvolveu 

uma trama discursiva pela qual foi possível pensar e agir tendo por referência a raça 

(o descontentamento com a raça), ainda que essa não fosse explicitada. Nesse sentido, 

a doença pode ser vista como uma metáfora englobante que expressava aquilo que se 

pensava sobre a raça sem, contudo, trazer a raça ao plano do discurso. Esse 

deslocamento contribuiu para redirecionar os discursos sobre a formação da nação e, 

particularmente, de seu povo. Se até então as teses pessimistas afirmavam que a raça 

era o problema que impedia o progresso da nação, a partir do movimento sanitarista 

esse argumento é amenizado. Ao afirmar que o atraso devia-se não à raça, mas à 

doença, assegurava-se uma solução plausível e relativamente rápida: o saneamento do 

povo e da nação. O problema do atraso nacional, a doença, teria, portanto, uma 

terapêutica, o saneamento do povo. Para tanto, era preciso que o Estado assumisse seu 

papel e, orientado pelos sanitaristas, empreendesse as ações que levariam ao tão 

almejado progresso. Segundo se observa, o movimento sanitarista produziu tanto a 

reafirmação do poder médico na orientação de políticas públicas, quanto a 

possibilidade de pensar a raça sem necessariamente explicitá-la. (SILVA, P., 2015, p. 

104-105) 

 

O caboclo, que antes era tido como raça inferior, passa à condição de vítima, 

abandonado à própria sorte, desprovido de saúde e educação, “uma vez que as causas da 

preguiça e indolência do Jeca deixaram de ser encaradas como intrínsecas ao personagem, 

perdendo assim o seu estatuto de imposição biológica peculiar às raças inferiores, para 

transformar-se em produto da doença” (LUCA, 1999, p. 64). Reabilitar o caboclo, o sertanejo, 

o piraquara das doenças endêmicas e infectocontagiosas transforma-se numa cruzada de 

saneamento rumo ao trabalho produtivo: “Jeca Tatu, como caboclo do interior paulista, não 

carregava a herança africana. [...] será este tipo social o foco da regeneração proposta, tanto 

pelo movimento sanitarista, quanto pelo movimento eugênico” (SILVA, P., 2015, p. 104). Com 

isso, o Jeca Tatu acaba por pertencer, como sugere P. Silva, à mesma raça do bandeirante.  

Em nome da ciência, sinônimo de progresso e calcada numa linha biologizante da 

sociedade, diferentes grupos promoveram medidas para extirpar da nação suas chagas, sendo 

uma delas justamente o analfabetismo. Schwarcz (1993) discorre sobre o culto à ciência, que a 

idealiza como capaz de revelar a verdade e instaurar o progresso, encobrindo um controle social. 

Por meio da valorização de práticas e ideias científicas, nesse contexto de busca de uma suposta 

civilização avançada em contraposição à barbárie e ao primitivismo, os homens de ciência 

valiam-se de seus conhecimentos e poder para aplicar a ciência no cenário nacional: “fé nos 

resultados das experiências, inocência na crença quase cega nos diagnósticos científicos e nas 

previsões rígidas” (SCHWARCZ, 1993, p. 29).  

Em 26 de julho, Victor Vianna publicou artigo no Jornal do Commercio, fazendo 

ponderações ao recenseamento. Não se trata de artigo contrário ao censo, apresentando apenas 

algumas ressalvas. 



76 

 

 

A campanha contra o analfabetismo está recrudescendo. Novos adeptos da linda 

cruzada de grande prestígio social entram na luta, pregando a necessidade de ampliar 

os nossos serviços de instrução pública. O assunto é, porém, complexo e é preciso 

que, se por um lado os mais eloquentes tratem de mostrar, em conjunto, a hediondez 

do analfabetismo e o dever de combatê-lo, os mais terra a terra chamem de quando 

em quando a atenção para as duras realidades. (VIANNA, Jornal do Commercio, 

1920, p. 3) 

 

Colocando-se na posição de quem conhecia a realidade da instrução de perto – 

apesar de não termos encontrado qualquer indício de formação de normalista ou de atuação com 

professor, apenas como comentarista da área educacional –, o autor afirmou que nenhum 

dirigente no país ainda enfrentara a questão do analfabetismo, conquanto amplamente 

conhecida. Ele defendeu a necessidade de apresentar a questão real da instrução para que se 

pudessem exigir leis e impostos, o que seria um dever da União, sugerindo, inclusive, a criação 

do Conselho Federal de Ensino Normal e Primário para a centralização da luta contra o 

analfabetismo. O analfabetismo, para ele, era um problema complexo: um primeiro ponto 

envolveria o aspecto financeiro, ou seja, ter recursos para um plano de ação efetivo; um segundo 

ponto seria ter-se uma boa escola, para o que seria necessário cuidar da formação dos 

professores nas escolas normais, pois “sem bons professores e tempo apropriado de estudo, não 

há ensino durável e prestante” (VIANNA, Jornal do Commercio, 1920, p. 3); outro ponto seria 

melhorar a distribuição escolar, pois em zonas mais afastadas era preciso criar novas escolas, 

cuidando da quantidade do aparelho escolar, oferecendo instrução, sendo que nas zonas onde 

já havia escolas deveria ser aprimorada a qualidade.  

Localizamos nos jornais analisado 189 artigos relativos ao recenseamento escolar, 

perfazendo um conjunto bastante variado e diversificado em seu teor, tendo apenas três deles 

tecido críticas à proposta de Sampaio Doria de reestruturação do ensino primário, e não 

diretamente ao censo. Ressalve-se que o artigo de Victor Vianna problematiza a luta contra o 

analfabetismo, trazendo ponderações à questão, mas não é uma crítica contundente. Assim, 

como visto, apenas três artigos haviam-se mostrado contrários à proposta de remodelação do 

ensino primário paulista, o que indica que, ao menos durante a fase do recenseamento escolar, 

não teria havido substantiva oposição por parte da imprensa. Advertimos que, nesse momento 

inicial do ano de 1920, a reforma do ensino ainda não havia sido efetivamente proposta, embora 

a ideia de reduzir a duração do ensino primário para dois anos já estivesse enunciada desde o 

Anuário do Ensino de 1918, como também no discurso de posse de Washington Luis, na 

nomeação de Sampaio Doria e em publicações na imprensa. 

Os jornais divulgaram vastamente as ações do Diretor Geral da Instrução Pública, 
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isto é, a imprensa não só agendou o tema do recenseamento escolar, como foi um importante 

apoiador, propagandeando as metas do governo. Entre maio e setembro, o comportamento da 

imprensa foi positivo tanto em relação à figura de Sampaio Doria quanto às ações em curso. 

Mas a imprensa é, também, uma caixa de ressonância, que permite o conflito, o contraditório e 

as posições dissonantes. A reforma teve seus opositores: a Paulo Pestana, que contra ela se 

posicionou desde o início, somaram-se outros críticos a partir da entrada em discussão do 

projeto de lei de reforma do ensino, especialmente no Jornal do Commercio, que não havia sido 

contrário à nomeação de Sampaio Doria nem ao censo, mas que mudou de posição em 

novembro.  

 

2.4 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Besson (1995) mostra que a estatística requer um observador, que vai 

operacionalizar a construção dos dados, e um informador, que os comunicará ao público, sendo 

que o que se comunica é apenas parte de um longo processo. Cumprindo a função de divulgadores 

dos dados, os três jornais vinham noticiando os eventos do recenseamento escolar e relatando 

dados parciais e esparsos. No Jornal do Commercio, localizamos apenas a publicação dos dados 

referentes à capital, e n’O Estado de S. Paulo, somente o resultado final do estado. Ambos usaram 

como recurso de divulgação tabelas que seguem a mesma disposição gráfica das tabelas do 

relatório de Recenseamento escolar. O Correio Paulistano foi o único que publicou os 

resultados da capital e do estado, elaborando dois infográficos.  

Em 18 de agosto, o Correio Paulistano publicou os resultados do censo na capital. 

O matutino optou por fazer uma representação gráfica na horizontal que ocupava quatro 

colunas. Nela, há quatro meninos desenhados e, abaixo deles, as categorias e os resultados.  



78 

 

Figura 11 – Infográfico com o resultado do recenseamento escolar de 1920 da capital no Correio Paulistano 

 

 

Fonte: (RECENSEAMENTO..., Correio Paulistano, 1920d, p. 3). 

Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional, disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital>. Acessado em: 25 abr. 2014. 
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Denominada pelo jornal de “gráfico demonstrativo”, a imagem é um infográfico, 

ou seja, um meio de informação que pode combinar diferentes dispositivos da linguagem. No 

canto superior direito, ocupando cerca de 15% da terceira página, isto é, a segunda capa do 

jornal, o infográfico atraía o leitor. Foram usados diferentes tipos de fonte para o título, ou seja, 

para cada linha principal tinha-se um tipo de letra. Os quatro meninos desenhados representam 

o quantum indicado pelo número apresentado imediatamente abaixo de cada um deles. Além 

desses elementos, a mancha gráfica da impressão do infográfico na horizontal quebrava a rotina 

da massa densa de textos, tradicionalmente dispostos na vertical em colunas estreitas e letras 

miúdas. 

Quanto maior o número de crianças recenseadas, maior era o tamanho da criança 

representada no infográfico. O primeiro menino da esquerda para a direita, pertencente à 

categoria de “crianças que sabem ler”, está com o cabelo penteado, bem trajado e carrega um 

caderno ao lado do corpo, representação análoga à do terceiro menino, que pertence à categoria 

de “crianças que frequentam a escola” e que corresponde ao maior número das quatro 

categorias, trazendo um chapéu vistoso, gravata, sapatos e carregando um caderno na mão 

esquerda e uma caneta na mão direita. O segundo menino, que representa o número de 

analfabetos, tem seus olhos vendados e não carrega objetos. O quarto menino, que representa o 

menor valor, está descalço, com roupas esfarrapadas e um chapéu que encobre o rosto, tendo 

uma postura de lado e o corpo encurvado, representando a categoria de “crianças que não 

frequentam escola”. As imagens constituem um texto não verbal que cria associações que, 

postas em movimento, agregam representações ao discurso verbal. 

A venda nos olhos das crianças analfabetas não caracterizaria, contrario sensu, a 

representação do saber como “luz” e “iluminação”? E que dizer quanto à associação entre ser 

alfabetizado e ter boas roupas e postura ereta? Essa imagem de luz e iluminação como forma 

de expressar conhecimento remonta à Alegoria da caverna. Há uma imagem do conhecimento 

como luz e da ignorância como escuridão. O movimento iluminista ou o “Século das Luzes” é 

a expressão máxima da ideia de razão como luz. Nas palavras de Boto (2011, p. 27), “os 

iluministas compreendiam que a instrução conduziria não apenas a um acréscimo de 

conhecimento no sujeito, mas também a um aprimoramento moral do indivíduo que se instrui”. 

Portanto, registrar ao lado de dados estatísticos imagens que simbolizariam interpretações de 

mundo é uma forma de conduzir o leitor por meio de um discurso imagético e, no limite, ensinar 

como deve ser lido o cenário social que está sendo apresentado pelos números. 

Darnton (1990) mostra que as matérias necessitam de se adequarem a concepções 

culturais; nos termos de Luca (2005, p. 140), “os discursos adquirem significados de muitas 
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formas, inclusive pelos procedimentos tipográficos e de ilustração que os cercam. A ênfase em 

certos temas, a linguagem e a natureza do conteúdo tampouco se dissociam do público que o 

jornal ou revista pretende atingir”. Nesse diapasão, Campos (2012, p. 63) chama a atenção para 

o fato de que “esse universo comum é o que verdadeiramente caracteriza a força educativa dos 

impressos: uma espécie de contrato invisível entre os que leem e os que escrevem nos jornais. 

É o contrato de confiança”. Isto é, para evitar quaisquer dúvidas do que representa ser analfabeto 

ou saber ler, o jornal, numa função pedagógica, direcionava a interpretação do significado social 

desses números.  

Assim, permanecer fora da escola corresponderia a um retrato social de um rosto 

encoberto, roupas rotas e postura arqueada, naturalizando um retrato simbólico, encarnado na 

representação da figura de Jeca Tatu. Entendemos que, para o jornal, tirar as vendas dos 

analfabetos seria uma empresa mais facilmente realizável do que alterar o comportamento, a 

postura e o vestuário de crianças que não frequentavam a escola, haja vista o modo como foram 

desenhados o segundo e o quarto meninos da esquerda para a direita. A representação gráfica 

de estatísticas educacionais, que se valem de classificações baseadas em categorias sempre 

arbitrárias e insuficientes, potencializa a construção de uma determinada realidade e sua 

adequada interpretação, como uma ação simbólica de valoração do mundo. Chama-nos a 

atenção o fato de crianças, cuja condição mesma é condizente com não saber ler, serem desde 

cedo estigmatizadas. Alceu Ferraro (2002, p. 22, grifo nosso) mostra que o Dicionário de 

Antônimos e Sinônimos “lista como sinônimos de analfabeto os termos ignorante, estúpido, 

boçal, bronco, sem qualquer referência à condição de não saber ler e escrever, e dá como 

antônimos simplesmente os termos culto e polido, sem qualquer menção a alfabetizado ou a 

capacidade de ler e escrever”. A despeito de se tratar de dicionário datado de 1957, a 

representação estigmatizada do analfabeto (possivelmente adulto) é intrinsecamente idêntica à 

retratada no infográfico (relativo às crianças). 

O Correio Paulistano registrou apenas os resultados de quatro categorias, conforme 

figura 11, a partir da qual elaboramos o quadro 3: 

 

Quadro 3 – Resultado do recenseamento escolar de 1920 da capital publicado no Correio Paulistano 

 
 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Quadro desenvolvido pela autora. 

 

Os dois pares de categorias representados (“crianças que frequentam escola” versus 

Crianças que 

sabem ler 

Crianças 

analfabetas 

Crianças que 

frequentam escola 

Crianças que não 

frequentam escola 

33.147 36.984 41.582 28.549 
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“crianças que não frequentam escola” e “crianças que sabem ler” versus “crianças analfabetas”) 

não têm relação direta, ou melhor, o infográfico pretende estabelecer coesão e unidade entre 

pares de categorias que não se comunicam necessariamente – daí sua arbitrariedade. Se o leitor 

vir isoladamente o par “crianças que frequentam escola” versus “crianças que não frequentam 

escola”, não terá dúvida de que as duas categorias se relacionam, sendo uma o oposto da outra. 

Inclusive, o tamanho das crianças é proporcional ao número disposto sob cada uma (41.582 e 

28.549, respectivamente). Igual verificação pode ser feita em relação ao par “crianças que 

sabem ler” versus “crianças analfabetas”. Sobre esse par, ressalva-se apenas que o antônimo de 

“crianças que sabem ler” não é exatamente “crianças analfabetas”, mas “crianças que não 

sabem ler”, até porque a ideia de analfabeto engloba tanto não saber ler quanto não saber 

escrever, sendo que não foi questionado, conforme figura 1, se as crianças sabiam escrever, 

apenas se perguntou “sabe ler?”.35  

Até aqui, examinando-se separadamente cada um dos pares, não há qualquer 

impropriedade. Porém, a sutil imprecisão do infográfico reside na manutenção da proporção 

dos tamanhos das crianças: vê-se claramente que os tamanhos respeitam os números (33.147, 

36.984, 41.582 e 28.549), como se os dois pares de categorias tivessem uma relação intrínseca. 

Isto é, a proporcionalidade dos tamanhos das crianças não é estabelecida apenas em cada par, 

mas é mantida no conjunto das quatro categorias. O infográfico, ao apresentar as quatro 

categorias lado a lado e ao manter a proporcionalidade entre os pares de categorias, induz a uma 

interpretação única do discurso ali representado. Observa-se que o somatório de cada par de 

categoria (“33.147 + 36.984” e “41.582 + 28.549”) resulta no mesmo valor: 70.131, daí se 

inferindo, a fortiori, que os pares de categorias estariam tratando de um mesmo fenômeno, um 

abarcando o outro, um número contido no outro. Dito de outro modo, o infográfico induz o 

leitor a entender que todas as crianças que sabem ler frequentam a escola e que todas as 

crianças que não frequentam a escola são analfabetas, havendo uma parcela apenas residual 

de crianças que, embora frequentassem a escola, eram analfabetas. É estabelecida uma relação 

de ordem distributiva. Portanto, ao relacionar categorias distintas, o infográfico induz a uma 

leitura de que quem não frequenta a escola é analfabeto, e de que quem frequenta escola sabe 

                                                 
35 Já o par corresponde à categoria de analfabeto seria alfabetizado. Maria do Rosário Mortatti (2000, p. 132) 

afirma que no Anuário do Ensino de 1918 “se ‘inaugura’ o termo ‘alfabetização’ para designar oficialmente o 

ensino das primeiras letras – [e] o termo ‘analphabeto’ já aparece no de 1909”. Assim, a palavra alfabetização já 

era usada oficialmente desde 1918, mas não era um termo amplamente conhecido. Com efeito, numa publicação 

do Diario Popular, em 17 de novembro, “Um paulista” afirmou que alfabetizar era um “feio neologismo” e uma 

carta de leitor publicada no Jornal do Commercio registrou: “o termo pomposo de ‘alfabetização’” (REFORMA..., 

Jornal do Commercio, 1920a, p. 9). Ademais, localizamos também a ideia de “desanalfabetização”, como no início 

da divulgação do censo em 18 de junho com “campanha de desanalfabetização da população paulista” e a ideia de 

“analfabetizar” (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920b, p. 6). 
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ler, representando e fortalecendo um tipo social desejado.  

Noticiando a mesma informação publicada no Correio Paulistano sobre o resultado 

do recenseamento na capital paulista, o Jornal do Commercio, em 22 de agosto, divulgou uma 

tabela com 11 colunas, com as categorias: idade, masculino, feminino, sabem ler, analfabetos, 

frequentam escolas, não frequentam escolas, pais brasileiros, pais estrangeiros, total e 

porcentagem de analfabetos; e nove linhas, a primeira delas composta pelas categorias referidas, 

seguida das idades de 6 a 12 anos e, ao final, do somatório total das idades. 

 

Figura 12 – Resultado do recenseamento escolar de 1920 da capital publicado no Jornal do Commercio 
 

 

Fonte: (RECENSEAMENTO..., Jornal do Commercio, 1920h, p. 5) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Hemeroteca do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Observa-se que a tabela publicada no Jornal do Commercio era muito próxima à 

publicada no relatório de Recenseamento escolar, conforme figura 13 a seguir, indicando, 

como não poderia deixar de ser, que a Diretoria Geral da Instrução Pública enviara às redações 

os resultados coletados. 

 

Figura 13 – Resultado do recenseamento escolar de 1920 da capital 
 

 

Fonte: (DORIA, 1920) – Fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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A utilização de tabelas para apresentação de dados censitários é uma ocorrência 

típica dessa época, pois até então os dados eram usualmente apresentados por meio de 

descrições textuais. Na figura 12, lê-se em letras garrafais e em negrito o seguinte texto: 

“Publicamos abaixo o quadro completo do recenseamento escolar do município da Capital, 

cujos trabalhos estão já definitivamente concluídos” (RECENSEAMENTO..., Jornal do 

Commercio, 1920, p. 5). Era um texto curto que poderia ser considerado uma legenda, trazendo 

dados adicionais, mas que não subsidiava a leitura da tabela. O próprio posicionamento vertical 

do texto pode ser indicativo de que sua leitura não era indispensável para a compreensão dos 

dados. Pondera-se apenas que, pelo fato de o jornal ser um suporte material extremamente leve, 

a despeito do tamanho, o seu manuseio é relativamente fácil num espaço amplo, podendo o 

leitor girar a folha sem empecilhos e até mesmo dobrar o jornal para facilitar sua leitura, pois 

não há receio em amassar um suporte de leitura de materialidade efêmera, que se tornará 

obsoleto no dia seguinte à impressão. 

Os resultados apresentados até aqui dizem respeito especificamente à capital 

paulista – um espaço urbano em que a maioria das crianças frequentava a escola e no qual, em 

comparação com o restante do estado, havia uma considerável rede de escolas.36 De acordo com 

os dados divulgados no Jornal do Commercio, o número de crianças com pais estrangeiros é 

expressivo, por volta de 70%, dado não divulgado pelo Correio Paulistano.37 As categorias do 

recenseamento conformam uma maneira de representar as crianças e a própria instrução 

pública, coadunando-se com as metas de Sampaio Doria de erradicação do analfabetismo e 

nacionalização do ensino primário. Paralelamente ao combate ao analfabetismo, a 

nacionalização do ensino era outro alicerce da reforma. Como membro da Liga Nacionalista, 

Sampaio Doria defendia a regeneração da pátria brasileira, elevando o povo ao estatuto de 

cidadão, por meio da alfabetização, nacionalização, instrução moral e cívica. Boto (1990, p. 

179) afirma que “a mítica da nacionalidade vem acompanhada de um projeto pedagógico que 

traduz a feição do caráter nacional a ser impresso no povo brasileiro”. Desse modo, o próprio 

censo acirrava uma distinção entre ser nacional e ser estrangeiro, ao dar ênfase a essas 

categorias, o que é um indicativo do anseio de forjar uma identidade nacional. A nação, em sua 

dimensão contemporânea, erigiu-se, dentre outros aspectos, da clivagem entre ser nativo e ser 

                                                 
36

 Antunha (1976) diz que em 1919, o estado de São Paulo tinha 31 grupos escolares na capital e 154 no interior: 

185 no total; 39 escolas reunidas no interior; 134 escolas isoladas na capital e 1.408 no interior: 1562 no total. 
37 Há uma pequena diferença de dados entre os dois jornais. O Jornal do Commercio divulgou o número de 41.581 

crianças que frequentam escola e 28.550 de crianças que não a frequentam – número também apresentado na 

publicação do relatório do Recenseamento escolar –, ao passo que o Correio Paulistano divulgou o número de 

41.582 crianças que frequentam a escola e 28.549 de crianças que não a frequentam. 
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estrangeiro. Essa dimensão nacional é tão intensa no período que a reforma inclusive converteu 

em lei medidas de cunho nacionalistas, como veremos no próximo capítulo.  

Analisamos uma mesma notícia sendo veiculada de duas maneiras diferentes, que 

expressam intencionalidades: enquanto o Correio Paulistano publicou um infográfico com o 

resultado de apenas quatro categorias, o Jornal do Commercio publicou uma tabela com os 

resultados de todas as categorias recenseadas por idade. Gil (2007) diz que a definição de 

categorias, a forma de divulgação e as comparações dos dados precisam ser contabilizadas 

como escolhas que determinam a imagem que é produzida sobre os dados coletados, não sendo 

automáticas ou evidentes. A representação utilizada pelo Correio Paulistano, embora 

convidativa para o leitor, não trazia diversas categorias nem registrava os resultados por idade. 

Contudo, ao mesmo tempo, apresentava uma riqueza de detalhes sobre o perfil de cidadão que 

se almejava forjar, pois, ao desenhar crianças de modos distintos, criava e interpretava a 

realidade, fazendo com que o leitor tivesse uma percepção do cenário social aferido, mesmo 

que não em termos estritamente racionais. Portanto, por meio de uma linguagem verbo-visual, 

somam-se elementos à construção da representação das crianças que frequentavam ou não a 

escola e que sabiam ou não ler. Ser analfabeto era estar vendado, como alguém incapaz de 

enxergar; não frequentar a escola era ter as roupas puídas, postura cabisbaixa e pés descalços. 

Tomados como uma ação técnica e racional, os dados arrolados imprimiam uma unidade, coesa 

e coerente, a uma ação governamental, mas também ao povo paulista, tudo com vistas ao 

sucesso no combate ao analfabetismo. 

Dos três principais jornais analisados, O Estado de S. Paulo foi o único a publicar 

os resultados finais do recenseamento especificamente no dia da comemoração da 

Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1920, fazendo com que a divulgação fosse 

entendida como medida patriótica. Ao publicar o recenseamento, o matutino utiliza esses dados 

para adensar sua visão de projeto educacional em que São Paulo é visto como modelo restante 

para o país.
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Figura 14 – Resultado final do recenseamento escolar de 1920 do estado de São Paulo publicado n’O Estado de S. Paulo 

 

 

Fonte: (CONTRA..., O Estado de S. Paulo, 1920b, p. 4). 
Acervo: Acervo Estadão online. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/>. Acessado em: 27 mar. 2014. 
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A tabela publicada n’O Estado de S. Paulo era similar à tabela impressa no relatório 

de Recenseamento escolar, exceto pelos textos que as acompanham, conforme se observa na 

figura 15. 

 

Figura 15 – Resultados gerais do recenseamento escolar de 1920 

 

 
 

Fonte: (DORIA, 1920, p. 87) – fotografia tirada pela autora. 

Acervo: Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 

O enunciado da figura 15, escrito provavelmente por Sampaio Doria, evidencia 

como se acreditava em absoluto nos números. Os quadros “deixam bem claro”, apenas com sua 

leitura, a “situação atual da instrução primária no Estado”. De tal modo que verificar o número 

de crianças que sabem ler/analfabetas e frequentes/não frequentes equivaleria a verificar o 

estado da instrução primária, como se esta se resumisse a isso. Logo, o “efeito” da escolarização 

equivaleria à própria instrução pública e ao juízo que o cidadão pode fazer dela. E a imprensa 

comunica exatamente esse sentido. 

Por sua vez, as letras garrafais e em negrito do título da publicação d’O Estado de 

S. Paulo (figura 14) conferiam destaque à tabela e à campanha de combate ao analfabetismo, 

que levava o nome da já referida série de notícias “Contra o analfabetismo – Recenseamento 

escolar”, acompanhada por uma breve nota que explicava que o percentual tratado na tabela 

referia-se à porcentagem de analfabetos. A tabela publicada na horizontal, no canto superior 

direito da página destoava da massa densa de textos distribuídos verticalmente em colunas. 

Apesar de o maquinário da época permitir, por exemplo, a impressão de imagens, as empresas 

jornalísticas valiam-se muito pouco de outros recursos gráficos. Nos três jornais analisados, 
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pode-se buscar inferir qual seria o leitor presumido. À semelhança do que Bontempi Jr. (2011) 

encontrou na análise do Inquérito de 1914, publicado n’O Estado de S. Paulo verifica-se entre 

os jornais analisados a expectativa de um tipo de leitor similar, pela massa densa de textos, 

pelas citações a obras, trechos em outras línguas, pela escrita hermética, “culta”, sofisticada. 

Não obstante, na publicação do censo, encontrarmos, em especial no Correio Paulistano, 

diferentes aspectos gráficos que quebram a rotina desses jornais, talvez porque quisesse adesão 

de outros grupos de leitores. 

A tabela d’O Estado de S. Paulo estava disposta em 11 colunas, com as mesmas 

categorias publicadas no Jornal do Commercio sobre o resultado do censo na capital. Ambos 

os jornais valeram-se das tabelas enviadas pela direção da Instrução Pública para a feitura das 

suas. O resultado final do censo escolar de todo o estado paulista revela diferenças em relação 

aos resultados apresentados sobre a capital: enquanto na capital o número de pais estrangeiros 

era maior, no estado o número de pais brasileiros era superior. Há também uma diferença 

significativa entre o número de meninos e meninas, ou seja, o conjunto de meninos representa 

54,7% do universo de crianças recenseadas. Algo semelhante pode ser observado nos dados 

arrolados por Antunha (1976) em relação à matrícula dos anos que antecederam a reforma, 

havendo uma incidência maior de meninos do que meninas em todos os anos, pois muitos cursos 

eram exclusivos para o sexo masculino. 

O quadro com os resultados finais do estado (figuras 14 e 15) era composto por 11 

colunas e nove linhas, a primeira delas contendo as categorias, seguida das idades de 6 a 12 

anos e, ao final, o somatório. Numa segunda tabela, imediatamente abaixo da linha contendo as 

categorias havia duas outras linhas: uma com o somatório das crianças com idade de 6 a 11 

anos, e outra, de 7 a 12 anos. Encontramos apenas no relatório do recenseamento a explicação 

para essa divisão em dois agrupamentos de crianças: no primeiro grupo, têm-se as crianças que 

idealmente já estariam na escola (7 a 12 anos); no segundo, as crianças que frequentariam a 

escola no ano seguinte (6 a 11 anos). Os dados fornecem uma dimensão qualitativa da pesquisa 

levada a efeito pelo censo, revelando, ainda que de forma escassa, aspectos atinentes à sua 

metodologia. Quando O Estado de S. Paulo divulga a mesma tabela, não apresenta, todavia, 

justificativa para a divisão das crianças em dois grupos, tratando-se de publicação com nuanças 

imperceptíveis ao leitor leigo ou apressado. 

Somente em 17 de novembro – momento que extrapola a análise deste capítulo –, 

o Diario Popular38 publicou críticas ao recenseamento, assinadas por “Um paulista”, que 

                                                 
38 Em 1884, José Maria Lisboa e Américo de Campos, a partir de desentendimentos com Alberto Sales, fundaram 

o Diario Popular, que trazia diariamente pequenos anúncios de negócios, o que lhe garantia uma tiragem razoável, 



88 
 

levantam a questão da insuficiência das publicações sobre o censo. O autor acusou o modo 

como foram divulgados os dados, por contemplarem crianças de 6 anos no resultado final das 

crianças analfabetas. Passados três dias, novamente “Um paulista” retomou o fato de que o 

resultado final do censo geral do estado havia obtido o número de 96,4% de crianças de 6 anos 

analfabetas e 91% de crianças analfabetas com idade de 7 anos, e questionou: “queriam então 

que elas já soubessem ler e escrever? [...] admirável seria com efeito, se elas já soubessem, 

porque assim o ilustre dr. Sampaio Doria podia suprimir, de uma vez, até as suas escolas de 

alfabetização” (UM PAULISTA..., Diario Popular, 1920b, p. 1). Para o autor, seria necessário 

excluir essas idades da soma final, já que as crianças só ingressavam na escola aos 7 anos, não 

sendo esperado que soubessem ler. Ele mostra que, considerando apenas as crianças entre 8 e 

12 anos, tinha-se que 67% delas eram analfabetas: um número alto, mas ainda assim muito 

abaixo da cifra de 80% de analfabetos que a imprensa estava a divulgar. Em 26 de novembro, 

“Um paulista” disse que o governo exagerou propositadamente nas cifras: o “número de 

crianças analfabetas estava ficticiamente aumentado, e que os algarismos do recenseamento 

escolar não exprimem a realidade dos fatos” (UM PAULISTA..., Diario Popular, 1920c, p. 1, 

grifo nosso). Em resposta a “Um paulista”, Almeida Junior, chefe do recenseamento, escreveu: 

 

O recenseamento escolar teve limites preciosos de idades: 6 a 12 anos. Em todos os 

mapas usados, essas indicações vinham impressas, em letras muito claras, muito em 

destaque. Na apuração e no quadro final, fornecido à imprensa, as idades vêm 

distintamente especificadas, de modo que os resultados podem ser utilizados não 

somente agora, mas ainda durante alguns anos. O próprio crítico, para certas deduções 

que fez, e que não pecam pela pobreza imaginativa viu bem a vantagem da separação 

de idades. (ALMEIDA JUNIOR, Correio Paulistano, 1920a, p. 4, grifo nosso) 

 

A crítica de “Um paulista” chama a atenção para dois aspectos: a metodologia 

empregada na realização do recenseamento e a noção de idade escolar. Assim, destacamos que 

as figuras 12, 13, 14 e 15 permitem entrever um critério metodológico importante do censo, 

pois exibem os dados parciais divulgados por idade, critério que a figura 11 suprimiu. 

Entretanto, a própria concepção de idade escolar é arbitrária, sendo uma categorização da 

infância, ou seja, uma construção social. A justificava de Sampaio Doria para recensear as 

crianças de 6 anos, conforme o relatório entregue a Alarico Silveira, residia na intenção de obter 

uma projeção para os próximos anos. Contudo, os dados foram apresentados na imprensa sem 

a explicação de como fora realizada a sua construção, dando uma impressão “aumentada” do 

analfabetismo no estado. Como registra Besson (1995, p. 40): “A informação [...] também é 

                                                 
sendo no entanto visto como um jornal desqualificado e de caráter popularesco. 
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estrategicamente conjecturada pela arte da comunicação que consiste em colocá-la em cena 

para atenuar suas consequências negativas e beneficiar as vantagens morais de transparência”. 

Assim, a afirmação de que os dados foram “ficticiamente aumentados” ou “não exprimem a 

realidade” não é de todo verdadeira, porque de fato cerca de 78% das crianças entre 6 e 12 anos 

eram analfabetas no estado. Podemos conjecturar se o censo aferiu todas as crianças na faixa 

etária ou se não houve erro de contagem, tendo em vista as dificuldades de uma conferência 

exaustiva. O problema, enfim, não reside no resultado, mas no modo como a informação foi 

divulgada, realçando a amplitude do analfabetismo. 

Relativamente à resposta de Almeida Junior, quando diz que a indicação de limites 

de idades estava impressa “em letras muito claras, muito em destaque” nos quadros enviados 

aos órgãos da imprensa e que “Um paulista” teria se valido justamente dessa destacada 

separação de idades para tecer suas críticas, alguns aspectos foram desconsiderados. Primeiro, 

Almeida Junior pressupõe que qualquer leitor poderia saber a idade em que as crianças 

ingressam na escola e quando elas aprendem as primeiras letras. Em segundo lugar, insinua 

que, de posse dessas informações, o leitor interpretaria os dados fazendo autonomamente as 

ressalvas necessárias, para chegar à conclusão de que, por exemplo, a despeito de o Jornal do 

Commercio (figura 12) apresentar uma porcentagem de 52,7% de crianças analfabetas na 

capital, para obter um valor mais razoável seria necessário desconsiderar o número de crianças 

analfabetas com idades entre 6 e 7 anos. Além disso, o chefe do recenseamento não leva em 

conta que os jornais, ao receberem os dados, procedem a um trabalho gráfico, selecionando e 

divulgando o que julgam mais relevante. Exemplo disso verificamos no Correio Paulistano 

(figura 11), ao suprimir algumas categorias e não publicar o limite das idades das crianças 

recenseadas, o que seria imprescindível para a análise dos dados. Aqui, vemos uma vez mais a 

imprensa sendo um dos sujeitos que atuam no processo social: nesse caso, estampando 

claramente em suas páginas o analfabetismo como funesta chaga a grassar pelo estado.  

Em 28 de novembro, em resposta a Paulo Pestana, que afirmara que o censo fora 

feito às pressas, Almeida Junior disse que isso era motivo de orgulho, porque revelava a 

cooperação em sua realização. O chefe do censo ironizou Paulo Pestana, por haver considerado 

que os recenseadores erraram ao pedir oralmente informações a analfabetos, questionando se o 

jornalista sugeria pedi-las por escrito. Ele elucidou que as crianças que aprendiam em casa 

foram colocadas na categoria das crianças que “frequentam a escola” porque, em sua visão, 

estavam nas mesmas condições das crianças que frequentavam escolas particulares. Com essa 

informação, encontramos uma breve e única explicação na imprensa de como o censo lidou 

com informações que extrapolavam as classificações predeterminadas. Por fim, Almeida Junior 
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buscou responder à crítica de Paulo Pestana de que, com a inclusão de crianças de 6 a 12 anos, 

o recenseamento dava uma falsa ideia do problema do analfabetismo, bem como ao 

questionamento do jornalista quanto ao possível desejo da Diretoria da Instrução Pública de 

“escurecer” ainda mais os dados. A isso, Almeida Junior disse que as crianças entre 6 e 12 anos 

foram recenseadas com o objetivo de planejar em prospecção o ano seguinte e que os dados 

brutos por idade poderiam ser consultados no relatório. 

Assim, o ponto fulcral da interpretação do recenseamento escolar de 1920 está em 

se perceber que a verificação censitária contemplou crianças entre 6 e 12 anos. Essa percepção 

diz respeito à própria metodologia do censo. Até aqui, apenas as divulgações do Jornal do 

Commercio e d’O Estado de S. Paulo (figuras 12 e 14) deixam entrever – e isso somente com 

algum esforço interpretativo e conhecimento de cunho pedagógico – esse aspecto metodológico 

da construção dos dados ao apresentarem os resultados separados por idade. O infográfico do 

Correio Paulistano (figura 11) divulgou apenas o somatório, sem apresentar os dados 

discriminados por idade, não sendo possível fazer esse cotejamento. Dissemos tratar-se de 

ponto fulcral porque não se poderia esperar senão o analfabetismo da maior parte das crianças 

de 6 anos, pois não estava previsto que deveriam frequentar a escola, embora poucas pudessem 

frequentar jardim de infância ou ter algum tipo de ensino doméstico. Já para as crianças de 7 

anos estava previsto na Constituição estadual o ensino obrigatório e gratuito, mas boa parte não 

frequentava a escola, e mesmo as crianças que o faziam estavam em processo de alfabetização, 

sendo destarte compreensível o elevado número de analfabetos. Não seria razoável, portanto, 

ter a expectativa de que crianças de 6 e 7 anos soubessem as primeiras letras. Vemos que o 

censo as contempla, pensando em projeção futura, mas sem um debate pedagógico sobre a 

noção de idade escolar, reforçando a imagem estigmatizada da criança analfabeta. E aos jornais, 

divulgadores do censo, coube o papel de alardear esses dados sem as correspondentes 

explicações ou justificativas. 

Quase uma semana após a publicação oficial do recenseamento escolar, foi 

publicado, em 13 de setembro, na página dois do Correio Paulistano, o resultado final do 

recenseamento, com uma representação gráfica semelhante à do dia 18 de agosto, porém ainda 

maior do que a primeira e com diferenças importantes, ocupando por volta de 75% da página. 
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Figura 16 – Infográfico com o resultado final do recenseamento escolar de 1920 publicado no Correio Paulistano 

 

 

Fonte: (RESULTADO..., Correio Paulistano, 1920, p. 2). 

Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital>. 

Acessado em: 23 abr. 2014. 
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O novo infográfico vinha organizado por idade, dos 6 aos 12 anos, e para cada idade 

havia uma representação que continha oito crianças ilustradas, representando o conjunto total 

de categorias recenseadas. Além da grandeza do infográfico, que abrangia quase a totalidade 

da página, observa-se que quanto maior era a ilustração da criança, maior era o número de 

recenseados. Pelo fato de o número de analfabetos ser altíssimo, a imagem que sobressaía era 

a que remetia às crianças com olhos vendados. Uma vez mais, por não conhecerem as primeiras 

letras, essas crianças não seriam capazes de ver, pois estariam na escuridão, sem qualquer 

vislumbre do horizonte. Diferentemente da publicação anterior do Correio Paulistano, 

composta pelos resultados do censo da capital, nessa publicação as crianças que não 

frequentavam a escola não foram representadas com roupas rotas, postura retraída, rostos 

encobertos e pés descalços. As crianças analfabetas, por sua vez, estão representadas de cabelo 

penteado, usando gravata, cinto, meia, camisa e bermuda. Além das vendas tapando os olhos, 

as crianças analfabetas têm suas mãos para trás, em contraposição às crianças alfabetizadas, 

que, além de poderem ver, carregam livro/caderno ao lado do corpo.  

As duas primeiras crianças com vendas nos olhos, localizadas acima, da esquerda 

para a direita, representam as crianças de 6 e 7 anos. Como dito, era esperado que o número de 

analfabetos nessa faixa etária fosse elevado, mas as publicações não traziam esse tipo de 

informação, de modo que o leitor comum do jornal certamente não se ateria a esses aspectos. 

Dito de outro modo, não se pode pressupor que o leitor ávido por notícias percebesse as nuanças 

do infográfico e ponderasse cuidadosamente os dados apresentados. Do modo como divulgado, 

tinha-se a impressão de que a situação do analfabetismo era ainda mais alarmante. Em nenhuma 

faixa etária o número de alfabetizados supera o número de analfabetos; assim, mesmo nas 

idades em que já era esperado que a criança fosse alfabetizada, o número de analfabetos 

avultava, tendo em vista a falta de oferta escolar.  

A questão que permanece com as publicações dos infográficos do Correio 

Paulistano é: bastaria frequentar a escola por dois anos para que as crianças analfabetas 

pudessem tirar as vendas dos olhos? Isso sem desconsiderarmos que, para o matutino, tirar as 

vendas dos analfabetos seria uma ação mais praticável do que modificar o comportamento, a 

postura e a vestimenta de crianças que não frequentavam a escola. Os infográficos são imagens 

verbo-visuais que dizem muito do entendimento da época, haja vista que, quando as palavras 

parecem ser insuficientes para atribuir sentido ao que se quer comunicar, as imagens são 

potentes em tocar diretamente os sentidos. Nesse caso, as imagens retratam as próprias crianças 

carregando o estigma de serem analfabetas, cuja condição não poderia ser senão essa. Ser 

analfabeto não era questão apenas de não poder enxergar, mas também de carregar rótulos, 
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como incapaz e boçal, condições retratadas na personagem de Jeca Tatu.  

Tomando as categorias como naturais e os dados como verdade, os discursos sobre 

o recenseamento na imprensa atrelados a imagens orientam sua leitura, ratificando os modos de 

percepção que os sujeitos têm do mundo. Cria-se uma condição de existência do que descrevem 

ou representam. Desse cenário que se mostra alarmante decorre a necessidade incontornável de 

uma campanha sem tréguas de combate ao analfabetismo. E a imprensa, cumprindo seu papel 

de divulgadora dos dados, inflamou o discurso de um combate militar contra uma epidemia. 

Em seu relatório, Sampaio Doria (1920, p. 88) conclui: 

 

Por seja qual for o motivo, vieram-se acumulando camadas e camadas de analfabetos. 

É toda uma estratificação de ignorância amontada. Há analfabetos de cabelos brancos, 

como os há maduros, os há moços, os há crianças. O primeiro problema está, pois, em 

estancar a fonte da sua produção. Uma como lei do ventre livre. Quando uma cidade 

se acha atacada de febre amarela, de varíola, de peste negra, o primeiro dever do 

Estado, o dever supremo, é eliminar os focos de propagação do mal. Só em segundo 

plano é que lhe cumpre a cura dos doentes. Assim, diante da grande peste do 

analfabetismo. Antes do mais, deve-se organizar o aparelho escolar, de modo que 

cesse a fonte renovadora dos analfabetos. É a profilaxia do analfabetismo. 

 

Calculou-se que seria necessário um total de 5.175 novas escolas, mas o governo 

não dispunha de caixa suficiente. No relatório, também estavam listados os diferentes tipos de 

doações com que os municípios, fazendeiros e outras pessoas estavam dispostos a contribuir 

para criação de escolas isoladas: doação de uniformes, pensão para os professores, terreno, 

madeira, tijolos e materiais para a construção de casas simples para alojar a escola isolada, 

hospedagem ao professor, salas de aula, condução e transporte para alunos e professores. Além 

disso, o diretor da Instrução Pública expôs a necessidade de criar dois períodos de aulas, de 

animar a iniciativa particular e de gratificar os professores alfabetizadores. Com a finalização 

do recenseamento escolar, verificou-se que os números obtidos eram maiores do que se previa:  

 

Calculava-se em 250.000, pouco mais ou menos, o número de crianças em idade 

escolar, sem escolas. O recenseamento que se acaba de ultimar, imperfeito 

necessariamente para menos, acusa o número espantoso de 407.083 crianças entre 7 

e 12 anos de idade que não sabem ler. Incluindo as de 6 anos, com as quais nos teremos 

de haver para o ano próximo, e subtraindo as de 12 hoje em dia, teremos 455.569 

crianças escolares. Podemos orçar sem exagero as crianças que deixaram de ser 

arroladas, mercê das inevitáveis dificuldades, em 5% sobre o total de recenseadas. 

(DORIA, 1920, p. 87) 

 

Constatou-se quase o dobro de crianças em idade escolar do que se esperava de 

acordo com dados que já haviam sidos arrolados pelos anuários anteriores. Contrariando, em 

alguma medida, a Carta Aberta e os motivos de sua nomeação ao cargo de diretor da Instrução 
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Pública, de que o analfabetismo seria um problema técnico, os resultados altos levaram 

Sampaio Doria a concluir que: 

 

A resolução prática do problema já não é técnica. É uma pura questão de dinheiro. 

São Paulo não se deixará tomar de terror 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 

considerar o quanto custe. Custe o que custar, precisamos vencer. (DORIA, 1920, p. 

92) 

 

Por uma perspectiva liberal, o diretor defendia que o dinheiro gasto com a educação 

traria retorno à sociedade, e assim não seria propriamente um “gasto”, pois se “capitalizaria”, 

formando mão de obra, “fontes de riqueza inesgotável”, na lógica de formar um povo 

disciplinado e trabalhador. Essa perspectiva de defesa do futuro de uma raça pode ser debatida 

em duas dimensões: social (representando o povo paulista) ou biológica (teorias raciais); em 

qualquer caso, vai ao encontro da discussão da glória paulista e das propostas separatistas de 

São Paulo, estado em que a alfabetização do povo seria a condição redentora para os problemas.  

O recenseamento escolar simbolizou uma grande campanha cívica, em que São 

Paulo, território de grande feitos, é alçado ao estatuto de liderança do país. Houve quem julgasse 

o recenseamento como a única medida de sucesso empreendida por Sampaio Doria. Antenor 

Romano Barreto (apud ANTUNHA, 1976) afirmou que o censo foi muito bem executado, nada 

tendo escapado, recebendo amplo apoio de professores, diretores e voluntários. Em Questões 

de ensino, Sampaio Doria (1923, p. 297) disse que “no testemunho dos próprios oposicionistas 

à Reforma: ‘De todo esse agitado período reformador, foi o recenseamento, (concede o dr. 

Gama Rodrigues) ‘a única obra boa’ que levamos a ‘bom termo’”.  

À vista dos diferentes gêneros publicados na imprensa sobre o tema do 

recenseamento, nota-se um deslocamento da comunicação típica efetuada pelos jornais, que 

tomam de empréstimo imagens e linguagens dos campos médico, racial e bélico, numa 

imbricação de discursos e práticas para abordar a questão educacional, em que diferentes 

regimes discursivos se interconectam para divulgar uma ação promovida pelo estado. 

 

2.5 UM BALANÇO DAS ANÁLISES 

 

Neste capítulo, verificamos como a repercussão do recenseamento escolar foi 

majoritariamente positiva e consensual entre os jornais analisados ao longo dos meses de junho 

a setembro de 1920. Os jornais Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo e Jornal do 
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Commercio não se contrapõem; diferem em suas formas de publicar, mas no mérito convergem 

na maioria dos casos, com publicações que divulgaram amplamente as atividades do censo. 

Vale lembrar que por vezes os posicionamentos dessas folhas atenderam a interesses externos. 

Como vimos, por ser um órgão oficial do PRP, não surpreende que o Correio Paulistano 

houvesse dado apoio ao recenseamento. A seu turno, O Estado de S. Paulo cumpriu um papel 

misto, num momento publicando artigos de Paulo Pestana questionando a reforma de maneira 

ampla e, em outro, manifestando-se favoravelmente em artigos apócrifos, entendidos como 

aqueles que expressavam o posicionamento do jornal. Não se ignora o fato de essa folha se 

autoproclamar independente, bem como a posição dissidente de Julio de Mesquita em relação 

ao PRP, mas o apoio do grupo d’O Estado de S. Paulo à Liga Nacionalista prevaleceu no jogo 

de embates e de forças. Nesse momento, a posição que mais chama a atenção é do Jornal do 

Commercio, que veiculou telegramas, notas de apoio e relatos em tom favorável ao censo. 

Como veremos, esse jornal passará a ser o maior opositor da Reforma de 1920 na imprensa. 

Entendida como um agente social que atua na sociedade civil com a intenção de 

pautar determinadas notícias em detrimento de outras, a imprensa ocupa e desempenha um 

papel privilegiado no jogo político, tendo em vista sua forte relação com o Estado. Este, 

compreendido como gestor e produtor de políticas públicas, vê na imprensa um mecanismo 

para ampla divulgação de suas ações. No caso analisado, observaram-se diversas formas de 

apoio que a imprensa noticiou sobre o recenseamento escolar, revelando assim uma 

comunicação estreita com o governo. Observamos um duplo movimento: a imprensa 

acompanhou de perto as atividades do Estado e este, por sua vez, buscou figurar diariamente 

na imprensa. Outras formas de apoio de que Sampaio Doria se valeu para a divulgação e 

promoção do recenseamento escolar foram recebidas de instituições da sociedade civil, a 

exemplo da Liga Nacionalista e da Associação Brasileira dos Escoteiros, que buscaram dar 

credibilidade a ações e iniciativas institucionais da diretoria da Instrução Pública paulista, além 

de voluntários para a execução do censo.  

O fracasso do sistema escolar já era consensual entre os educadores pelo menos 

desde o Inquérito de 1914. Consideramos que o recenseamento escolar integra a Reforma de 

1920 em seu aspecto técnico, pois era preciso operacionalizar de modo eficaz as diretrizes 

reformistas mediante um diagnóstico da população escolar e das áreas prioritárias para ação. 

Daí advém a necessidade de se elaborar um quadro geral, mesmo que panorâmico, pois qualquer 

incursão que busque analisar a realidade será sempre uma representação incompleta, uma 

tradução em que alguns elementos necessariamente serão perdidos. De tal modo que o 

recenseamento escolar de 1920 produziu um retrato mais ou menos fixo e estável da 
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complexidade social do estado de São Paulo, com limitações decorrentes das categorias 

selecionadas. As categorias, seguidas de seus resultados, objetivavam construir uma identidade 

paulista, colocada como heroica e desbravadora tal qual os bandeirantes, conferindo 

credibilidade ao cenário desenhado e ao projeto de sociedade que se almejava forjar. Em tom 

dicotômico, ou a criança era alfabetizada ou analfabeta, sem dar margem, por exemplo, para se 

questionar como foi construída essa situação social, se havia escolas para todos ou qual era o 

lugar social que a escola ocupava numa sociedade ainda marcadamente rural. Não foram 

trazidas à tona as operações realizadas para se chegar aos resultados: respostas que não foram 

contabilizadas, ausências ou recusas, duplas contagens, omissões, etc. O recenseamento não 

buscava coletar informações a respeito da estrutura da escola, dos agentes escolares e das 

demais etapas do ensino, mas apenas, dada sua arquitetura, informações concernentes ao 

número de crianças analfabetas, à localização das escolas primárias, à frequência escolar e à 

nacionalidade. A partir dos dados coletados, não era mais necessário se ater às diferenças e 

singularidades dos sujeitos, pois o diagnóstico estava lançado, restando apenas traçar os 

caminhos, sem desvios, para o sucesso do combate ao analfabetismo.  

Ao se desenhar o cenário escolar por meio de números, construía-se uma imagem 

do estado de São Paulo e uma forma de olhar para esse espaço, concebendo uma ideia de Estado 

e de povo. Ou seja, ao se organizarem inteligivelmente os dados, organizavam-se também as 

diferenças, homogeneizava-se a dispersão, produzia-se a conformação, fixavam-se padrões, 

diagnosticavam-se os males, construindo-se, consequentemente, uma imagem de unidade e 

coesão. Buscava-se apagar as diferenças para submetê-las à norma. Logo, podemos questionar 

em que medida essa “campanha sem tréguas contra o analfabetismo” – analfabetismo entendido 

como um “monstro canceroso” – acabava sendo um embate em face dos sujeitos analfabetos e 

sua cultura marcadamente oral. Combater, como em uma guerra, a doença do analfabetismo 

era uma forma de justificar os modos de vida da cidade e de uma cultura letrada, sem precisar 

lidar com outros modos de vida. Por outro lado, numa sociedade em que a cultura letrada passa 

a ter cada vez mais importância, inclusive pela possibilidade do voto (que era restrito), saber 

ler e escrever passa a ser uma forma de empoderamento e resistência.  

Além disso, qual reação se esperava obter com as imagens e com os dados que 

foram selecionados? Os infográficos foram um recurso utilizado para atrair o leitor, mas, 

sobretudo, para que o público entendesse com o coração o que a aspereza e a poluição dos 

números ocultava: “é por meio do imaginário que se podem atingir não só a cabeça mas de 

modo especial, o coração, isto é, aspirações, os medos e as esperanças do povo” (CARVALHO, 

J., 1990, p. 10). São imagens que retratam simbolicamente representações acerca do mundo. 
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Por um lado, tem-se a metáfora da luz/iluminação representada por um homem branco 

civilizado, de boas roupas, postura ereta, carregando caderno e caneta. Por outro, tem-se a 

metáfora da escuridão e da sombra, representada por um homem ignorante e bruto, que tem 

roupas esfarrapadas, postura retraída e as mãos para trás, com a face encoberta por vendas ou 

chapéus afundados. O Correio Paulistano, ao escolher não representar a dimensão do todo por 

meio de porcentagens ou somatórios, deixa de apresentar, em números, o cenário supostamente 

preciso das crianças analfabetas no estado de São Paulo. Com isso, não oferece uma dimensão 

imediata do resultado total do recenseamento, deixando a cargo do leitor realizar essa tarefa. 

Porém, o que não expressa em números, o jornal expressa por imagens. 

Outrossim, o censo não visa apenas a retratar o cenário social de São Paulo: ele 

também pretende ensinar qual seria esse cenário. Nesse caso, as imagens apresentadas pelo 

Correio Paulistano balizam a leitura do retrato social desenhado a partir de categorias pré-

definidas, seguidas dos números. As próprias categorias recenseadas representam um tipo de 

escola, ao lançarem luz sobre certos aspectos, tais como se o aluno é analfabeto ou alfabetizado, 

se frequenta ou não a escola, se é filho de pai brasileiro ou estrangeiro, se é menino ou menina. 

Afinal, questões como o que representa ir para a escola num tempo e espaço em que a maior 

parte da população é analfabeta e tem como ocupação o trabalho na roça? não são aventadas 

nos jornais. Portanto, o censo não objetivava apenas identificar, mas irradiar uma proposta de 

pedagogização da sociedade paulista, ensinando uma determinada visão de mundo, qual seja, a 

da urgência do combate e erradicação do analfabetismo no estado de São Paulo. 

As campanhas cívicas criadas ou divulgadas pela imprensa constituíram uma 

prática jornalística característica desse período, inclusive nos impressos do interior paulista 

(CAMPOS, 2004). Trata-se de período decerto marcadamente autoritário, em que as diferenças 

são vistas como nefastas e o discurso dito científico busca neutralizá-las, criando representações 

de uma suposta unidade entre “os paulistas”. Demonstrando o amplo analfabetismo da 

população, o censo funcionou de modo a fornecer sustentáculo à reforma. O que o 

recenseamento escolar – ou, mais precisamente, a sua divulgação pela imprensa – produz é a 

denúncia e a visibilidade do analfabetismo, daí o sensacionalismo ao apresentar os elevados 

números. Ao cobrir de perto a ação governamental do recenseamento escolar, a imprensa 

agendou o tema do analfabetismo, alardeando-o e inflacionando-o com imagens, em 

concordância com as atividades executadas pelo governo. Com o recenseamento escolar, são 

apresentados dois problemas e duas saídas possíveis: para o analfabetismo, a campanha de 

alfabetização; para os estrangeiros, as medidas nacionalistas. 
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3 A CONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI N.º 47 DE 1920 

NA IMPRENSA 

 

Aos nove anos, eu era quase analfabeto. E achava-me inferior aos Mota Lima, nossos 

vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos, felizes, para mim 

eram perfeitos: andavam limpos, riam alto, frequentavam escola decente e possuíam 

máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava 

tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. 

 

Graciliano Ramos 

 

No período de tramitação pela câmara do Projeto de Lei n.º 47 de 1920, que 

albergou a reforma do ensino, Antunha (1976) mostra que o processo foi controverso e 

conflituoso. Analisando os Anais da Câmara e do Senado, ele menciona que os debates, 

atrelados ao tema da constitucionalidade, giraram em torno da criação e taxação do ensino 

médio e das medidas nacionalistas, as quais determinavam que o ensino de português poderia 

ser ministrado apenas por brasileiros e portugueses natos, enquanto o ensino de história e 

geografia, apenas por brasileiros natos. Por meio da análise do comportamento da imprensa 

paulista no período de tramitação do projeto no congresso estadual (de 4 de novembro a 6 de 

dezembro de 1920), observamos que também nessa seara a constitucionalidade foi o tema de 

maior embate e impacto, sendo o período de maior volume de publicações sobre a reforma. 

Assim, sem perder o objetivo de operar principalmente com o Correio Paulistano, 

O Estado de S. Paulo e o Jornal do Commercio, neste capítulo trazemos à tona também 

publicações dos jornais A Gazeta, A Platéa, Diario Popular e O Combate, que não participaram 

da pauta do recenseamento escolar à época, entrando em cena apenas em novembro, no 

momento em que já se debatia o projeto de lei. Aqui, os diálogos e conexões são mais constantes 

entre os jornais, pois eles travaram intenso debate a respeito do projeto de lei, confirmando a 

irretocável sugestão de Darnton (1990), de os jornalistas serem os leitores mais vorazes da 

imprensa. 

O ponto de partida do capítulo é o debate gerado pelo Jornal do Commercio, que, 

passando a assumir uma posição de oposição à reforma, deu o tom da discussão, agendando na 

imprensa a pauta da constitucionalidade do projeto de lei de reforma do ensino. A partir da 

oposição operada pelo Jornal do Commercio, investigamos as polêmicas atreladas ao projeto, 

identificando o teor das críticas que a reforma recebeu à época. A análise aloca no centro da 

narrativa os pareceres requeridos a jurisconsultos pelo Jornal do Commercio, fontes ainda não 

contempladas em estudos sobre a reforma. Problematizamos, assim, a construção da pauta sobre 
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a constitucionalidade do projeto de lei, com o consequente esmaecimento de seu aspecto 

educacional, e a apropriação daquela temática pelos demais jornais. Eleger os pareceres como 

fio condutor aparentemente dificultaria operar com a ideia de que a Reforma de 1920 também 

recebeu apoios, tendo em vista que, ao dar voz à oposição que ela sofreu na imprensa, 

poderíamos estar reiterando a narrativa em torno das resistências enfrentadas pela reforma. A 

análise desses pareceres pretende, contudo, tangenciar a realidade ao redor da reforma, pois 

percebemos que os jornais apoiadores passam a se posicionar mais enfaticamente em reação à 

oposição perpetrada pelo Jornal do Commercio. Considerando que “mais importante do que a 

realidade dos fatos é a maneira pela qual os sujeitos da história tomaram consciência deles e os 

relatam” (CAPELATO, 1994, p. 22), boa parte da discussão travada na imprensa acerca da 

reforma adveio justamente dos pareceres dos jurisconsultos, tendo sido eles o centro 

gravitacional da temática da reforma do ensino no período decisivo de 17 a 26 de novembro de 

1920.  

Abordando o tema da constitucionalidade do projeto de lei no período de 17 de 

novembro a 8 de dezembro de 1920 – respectivamente, dia de publicação dos três primeiros 

pareceres e dia de promulgação da Lei n.º 1.750 de 1920 pelo Executivo –, refletimos sobre o 

agendamento da temática na imprensa paulista e a predominância de uma abordagem 

eminentemente jurídica de uma reforma do ensino – questão que, assim nos parece, apenas 

incidentalmente seria jurídica. Esta abordagem é feita em paralelo à análise do debate no 

congresso estadual, recinto em que poucos deputados e senadores se posicionaram 

contrariamente, observando-se também o aspecto político subjacente, haja vista que todos os 

deputados e senadores pertenciam ao PRP. É sabido que as reformas, mesmo que educacionais, 

envolvem um aspecto legal, razão pela qual a Reforma de 1920 entrou em discussão no 

legislativo. O que chama a atenção nesse caso é que o debate constitucional ultrapassou seu 

universo e seu local específicos e passou a ser amplamente debatido na imprensa, cujo papel 

foi fundamental, construindo cotidianamente a pauta da (in)constitucionalidade da reforma com 

vistas a influenciar o debate no congresso. 

Para o tratamento da imprensa, analisamos a inserção do jornal e do jornalista na 

produção de notícias, bem como a participação de expertos, os quais, conforme Bontempi Jr. 

(2011, p. 143), são detentores de conhecimentos especializados, colocando-se e sendo 

colocados numa posição “indispensável para a resolução de problemas que transcendem a 

intuição e competência do político puro”. O pesquisador vale-se das noções de Norberto Bobbio 

(1997), para quem há na relação entre política e cultura dois tipos de intelectuais, os ideólogos 

e os expertos, a depender das tarefas que desempenham na sociedade. Os primeiros fornecem 
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ideias gerais sobre os objetivos a perseguir; os segundos detêm conhecimentos específicos, 

fornecidos por pessoas ditas competentes. Ao analisar por esse prisma o Inquérito de 1914 

encampado pel’O Estado de S. Paulo, Bontempi Jr. (2011) afirma que os respondentes do 

inquérito, embora endossados pelo jornal, não compartilharam percepções objetivas da 

realidade, mas enunciaram representações que faziam dela. Análise análoga será estendida para 

a problematização dos pareceres, pois, ao questionarem a constitucionalidade do projeto de lei, 

os jurisconsultos resvalam em concepções educacionais, das quais podiam não ser exímios 

conhecedores. Assim, o Jornal do Commercio é aqui entendido como propositor de uma 

consulta a jurisconsultos sobre a constitucionalidade do projeto de lei e condutor desse tema na 

imprensa, tendo em vista que as demais folhas passaram a responder-lhe diretamente e a 

publicar artigos sobre a constitucionalidade do projeto de lei.39 

O capítulo está estruturado em quatro tópicos. O primeiro aborda o período inicial 

de tramitação do projeto de lei pela câmara e as primeiras repercussões na imprensa, 

apresentando também o movimento e o fluxo de publicações na imprensa entre a entrada do 

projeto de lei na câmara e a sua aprovação. O segundo versa sobre a apresentação dos pareceres 

realizada pelo Jornal do Commercio, autorizando e legitimando as avaliações dos 

jurisconsultos. O terceiro analisa a repercussão da pauta da constitucionalidade na imprensa, 

tecendo uma trama de conflitos e apoios. O quarto tópico faz um fechamento do capítulo, 

buscando sintetizar as principais discussões, com ênfase na abordagem jurídica. 

 

3.1  A TRAMITAÇÃO INICIAL DO PROJETO DE LEI N.º 47 DE 1920 PELA CÂMARA 

E SUA REPERCUSSÃO NA IMPRENSA  

 

Em 4 de novembro de1920, o presidente do estado Washington Luis, como chefe 

do Poder Executivo, enviou à câmara estadual o projeto de lei que objetivava reformar a 

instrução pública, juntamente com uma mensagem que foi lida no expediente daquele dia. Nela, 

o presidente citou o recenseamento escolar realizado por Sampaio Doria, confirmando que o 

sistema de instrução pública não atendia a todas as crianças. Washington Luis fez menção ao 

orçamento estadual, mostrando que não seria possível aumentar as despesas públicas com a 

instrução. Ele criticou a maneira pela qual a instrução pública primária estava organizada, 

dizendo que o “mal” estaria na desigualdade com que era distribuída: “a uma pequena minoria 

dá muito; à grande maioria nega tudo; menos de um terço da população recebe instrução de 

                                                 
39 Como já indicado, a propósito dos termos propositor e condutor, baseamo-nos em Bontempi Jr. (2011). 
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quatro anos, e mais de dois terços restantes ficam na mais profunda ignorância” (ANAIS..., 

1920a, p. 11). Concluiu, por fim, com a necessidade de reformar o ensino, defendendo a 

“profilaxia” do analfabetismo, enfatizando que a Constituição estadual não só permitia a 

reforma, como a exigia, pois o governo não estava oferecendo ensino primário gratuito e 

obrigatório a todas as crianças, conforme requeria o texto constitucional.  

Em 5 de novembro, a mensagem governamental foi publicada integralmente nos 

jornais Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, A Platéa, A Gazeta e Jornal do Commercio 

e, no dia seguinte, no Diario Popular. Foi com a entrada do projeto de lei na câmara que se deu 

início, embora ainda de forma difusa, à construção de uma pauta acerca da reforma do ensino 

na imprensa paulista. Do dia 5 até 16 de novembro, ou seja, do dia seguinte à entrada do projeto 

de lei na câmara ao dia em que teve sua primeira discussão no plenário, apenas o Correio 

Paulistano, o Jornal do Commercio e O Combate40 estavam publicando regular e diariamente 

artigos sobre a reforma, mas sem um diálogo constante e aberto. Os demais jornais publicaram 

apenas matérias esparsas, como a entrada do projeto na câmara e a transcrição da primeira 

conferência realizada por Sampaio Doria, em 13 de novembro. O Jornal do Commercio e O 

Combate ocuparam-se de tecer as críticas ao projeto de lei, e o Correio Paulistano publicou 

diariamente, até 17 de novembro, uma série intitulada “Notas à margem da reforma”, em que 

dissertava sobre a reforma e comentava os seus benefícios. 

Antunha (1976) diz que foi com base nas descrições dos Anuários do Ensino e do 

Inquérito de 1914 que Sampaio Doria arquitetou parte da reforma. A ideia do reformador era 

oficializar o que de fato já acontecia na prática nas escolas isoladas, onde o ensino usualmente 

era de dois anos de duração, e, ao mesmo tempo, preservar o ensino de quatro anos nos grupos 

escolares, passando a ser composto de duas etapas (ensino primário e médio) e alargando a 

possibilidade de estudo com o acréscimo de um ano no curso complementar. Em Instrução 

pelo Estado41, o reformador ilustra sua concepção pedagógica: 

 

A instrução primária pode ser subdividida em três graus. Mas é evidente que todos 

eles primários. [...] ao todo sete anos, dos sete aos catorze de idade. O grau primário 

elementar deve durar dois anos. Dois e não três, por uma razão técnica. É que cada 

                                                 
40 Escrito para os operários, O Combate era um jornal de quatro páginas que passou a circular em São Paulo em 

1914. O jornal se vale de “efeitos bombásticos” (MACIEL, 2008, p. 7) para se posicionar sobre as notícias e destoa 

do corpus documental arrolado para a pesquisa, por não pertencer ao que se habituou cunhar de grande imprensa. 

Sua crítica à Reforma de 1920 centrava-se nas “pedagogices nacionaleiras”, as quais rebateu desde a sua primeira 

publicação sobre o tema, em 6 de novembro de 1920. 
41 Escrito dois anos após a reforma, o livro traz elucidações sobre as medidas contidas na Reforma de 1920, 

problematizando, em tom acadêmico, a educação em diálogo com a filosofia, economia, política e direito. 

Ressaltamos o fato de ser uma obra escrita posteriormente pelo próprio reformador, o que evidencia uma visão 

parcial dos acontecimentos e uma revisão do que aconteceu. 
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professor, em sua escola isolada, não poderá dirigir com eficiência, mais de duas 

classes ou anos. O grau médio também deve constar de dois anos e não de três pelo 

mesmo motivo. O grau complementar duraria três anos. [...] O que atestaria 

lamentável falta de compreensão, seria confundir a escola de dois anos, a elementar, 

e a média, com o ensino exclusivo de dois anos, e, ainda, o que atestaria confusão 

mais tola é pensar que a escola de quatro anos, como a tínhamos, há pouco, a cargo 

de um só professor, é o ensino primário de quatro anos. (DORIA, 1922, p. 77-78) 

 

Desde a Carta Aberta em 1918, Sampaio Doria defendia o ensino primário de sete 

anos e a escola de dois anos como uma medida provisória enquanto o estado não pudesse 

ampliar os estudos para todos. Mas, ao ser enviado o projeto de lei à câmara, aliás bastante 

aguardado pela imprensa por conta da demora, a gratuidade do ensino primário recebeu 

alterações e foi motivo de celeuma entre Washington Luis e Sampaio Doria. O projeto de lei 

previa que o ensino primário de dois anos seria gratuito e que os demais cursos seriam 

oferecidos mediante pagamento de taxa. Em seu livro Questões de ensino42, Sampaio Doria 

(1923) relatou que, ao reconhecer a irredutibilidade por parte do governo de abrir mão da 

cobrança da taxa, propôs a sua isenção aos alunos que se declarassem pobres e que fossem 

dispensados pelo diretor da Instrução Pública; caso contrário, deixaria o cargo.  

Contudo, ao ser aceito o pagamento da taxa, mesmo que com a isenção aos pobres, 

a localização dos ensinos médio e complementar necessariamente teria de ser modificada, pois, 

conforme a Constituição estadual, o ensino primário deveria ser gratuito. Essas duas etapas ou 

teriam de ser entendidas como intermediárias entre o ensino primário e o ensino secundário, ou 

pertenceriam ao ensino secundário. E foi aí que residiu uma das discussões centrais na câmara: 

sobre a localização do ensino médio e a competência de o congresso criar uma etapa 

intermediária. Isso significava promover uma alteração na concepção pedagógica que Sampaio 

Doria defendia, isto é, de que o ensino primário deveria conter sete anos de extensão, sendo que 

os dois anos iniciais seriam difundidos como uma medida provisória.  

Em 5 de novembro, o Jornal do Commercio deu efetivamente o primeiro passo 

como opositor da reforma, já que havia apoiado a campanha do censo. Assim, em resposta ao 

projeto de lei, o editorial criticou enfaticamente a cobrança da taxa do ensino médio, 

argumentando que ele “deixa por fora uma parte do ensino primário, a do 3.º e do 4.º anos dos 

grupos escolares, para poder taxá-la” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920d, p. 3). Para o 

Jornal do Commercio, o ensino médio pertencia ao ensino primário, logo, teria que ser 

oferecido gratuitamente. O matutino disse ainda que a taxa recairia sobre os mais pobres, 

                                                 
42 O livro, escrito três anos após a reforma, compila diferentes textos que Sampaio Doria escreveu para se defender. 

Por ser um livro escrito pelo próprio reformador, com a explícita intenção de justificar as medidas da reforma, sua 

análise precisa ser feita com cautela, pois o autor revisitou temas polêmicos por ele vivenciados, sendo um 

documento criado com o intuito de rebater as críticas. 
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argumento que viria a utilizar inúmeras vezes. Porém, Sampaio Doria só aceitou a imposição 

de Washington Luis com a isenção a quem não pudesse pagá-la. 

Nos editoriais dos dias seguintes, o matutino afirmou que concordava com Sampaio 

Doria quanto ao fato de o analfabetismo ser a grande chaga que assolava o país, relembrando 

que o governo tinha promovido “sob aplausos” o recenseamento e que todos esperavam uma 

saída “digna” para esse problema “vital” da nação: “Mas tudo foi em vão. A reforma ora 

divulgada desiludiu os mais otimistas [...] e atentando clamorosamente contra o texto 

indiscutível e claro da Constituição do Estado” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920e, p. 

3, grifo nosso). Assim, o próprio matutino assume seu desapontamento com o projeto de lei 

enviado à câmara, colocando-se entre os que haviam sido “otimistas”. 

O matutino também informou que não eram apenas as suas páginas que estavam a 

dizer que a reforma era descabida: “É toda a opinião pública. Que já começa a preocupar outros 

órgãos da imprensa. Disse-o ainda ontem o ‘Combate’. Disse-o também um colaborador do 

‘Estado’ o Sr. Mario Pinto Serva” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920e, p. 3, grifo nosso). 

Sem, contudo, dar a palavra ao jornal O Combate, citou um trecho da publicação de Mario Pinto 

Serva. Para o colaborador d’O Estado de S. Paulo, nenhum país jamais cogitou reduzir a 

instrução primária, logo, essa reforma significava a mutilação do aparelho escolar, sendo 

inaceitáveis os pontos que dispunham sobre o ensino primário de dois anos e a taxa do ensino 

médio. Para Serva, o Estado tinha por obrigação oferecer gratuitamente a todas as crianças a 

instrução pública. Por sua vez, foi em 6 de novembro, dia anterior à menção feita pelo Jornal 

do Commercio, que O Combate pronunciou-se contrariamente sobre a reforma.  

Nessa primeira publicação, O Combate disse que “causou espanto a toda gente 

sensata a monstruosidade que a Secretaria do Interior deu à luz com o nome de reforma da 

instrução pública” (PEDAGOGICES..., O Combate, 1920, p. 1, grifo nosso). Nesse momento, 

queremos chamar a atenção para a sensação de surpresa que o projeto de lei provocou nos dois 

jornais que lhe fizeram oposição: na publicação do Jornal do Commercio, o projeto “desiludiu”; 

n’O Combate, “espantou”.  

Em 10 de novembro, o Diario Popular também se declarou contra a reforma, mas 

não teve uma atuação sistemática como o Jornal do Commercio e O Combate. Assim, passados 

cinco dias da entrada do projeto na câmara, o jornal declarou: “É com a consciência de que 

estamos prestando um real benefício ao povo paulista, que hoje nos enfileiramos entre aqueles 

que iniciaram a campanha contra a reforma do ensino, tal qual ela foi projetada pelo governo 

do Estado” (A REFORMA..., Diario Popular, 1920b, p. 1, grifo nosso). Mas, na mesma 

publicação, ponderava: “A reforma foi feita inteligentemente, com perfeito conhecimento do 
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assunto e com o intuito louvável de, sem maiores encargos para o ensino público, melhorar, 

difundir ainda mais o ensino no território paulista” (A REFORMA..., Diario Popular, 1920b, 

p. 1). Em 13 de novembro, na seção “Aos sábados”, Eurico Sodré, membro da Liga 

Nacionalista, defendeu a reforma em seus diversos pontos. O único ponto da reforma com o 

qual o jornal não concordava, e que o levou a colocar-se nos “enfileiramentos” contrários à 

reforma, foi a taxação do ensino médio. Assim, mesmo sendo contra a reforma, o jornal não 

deixou de publicar a opinião de um colaborador que discordava de sua opinião, bem como, 

conforme excerto acima, chegou a referir-se a ela com termos elogiosos, como 

“inteligentemente” e “louvável”. Logo, tanto pela ponderação que fez em sua declaração quanto 

pelas publicações de Eurico Sodré, resultaria frágil a classificação do Diario Popular como 

opositor, tendo sido essa a única publicação apócrifa que encontramos e que indicava sua 

posição. No mais, o jornal não teceu críticas à reforma ou endossou a opinião do Jornal do 

Commercio, embora este, a cada vez que citava o Diario Popular, insistia em incluí-lo entre os 

que combatiam a reforma. 

Na semana inicial de tramitação do projeto de lei, destaca-se A Platéa, que publicou 

cinco artigos apoiando a reforma. Este jornal teve uma atuação mais proativa do que O Estado 

de S. Paulo, que no período fez apenas três publicações: a transcrição do projeto de lei e da 

mensagem presidencial; uma nota subscrita pela Liga Nacionalista, defendendo o ensino 

primário no Brasil – não sendo, portanto, uma nota de apoio direto à reforma; e a transcrição 

da conferência de Sampaio Doria. Ou seja, nenhuma publicação foi redigida pelo próprio 

matutino. Por sua vez, A Gazeta43 publicou três artigos favoráveis à reforma nesse mesmo 

período.  

Nessa semana inicial não houve embate entre os jornais. Localizamos apenas duas 

referências à oposição do Jornal do Commercio: a primeira, publicada no Correio Paulistano 

em 14 de novembro, em que o matutino declarou que iria fazer uma pausa no caminho que 

vinha trilhando em suas “Notas à margem da reforma” para criticar um matutino oposicionista, 

mas sem declarar a quem se referia, acusando a “hermenêutica capciosa” que vinha sendo usada 

pela folha contrária à reforma; a segunda, uma publicação em 16 de novembro n’A Gazeta, em 

                                                 
43 Fundada em 1906 por Adolfo Campos de Araújo, A Gazeta era um diário vespertino paulista que tinha por lema 

ser um “Jornal independente, político, literário e noticiais. Propriedade de uma sociedade anônima”; era, assim, 

um jornal “vibrante e combativo” (OLIVEIRA, J., 1978, p. 94). Sobre o vespertino, Luca (2008, p. 162) afirma 

que “ainda que se declarasse distante dos litígios partidários, demonstrou nos primeiros anos de existência clara 

simpatia pelo PRP, o que não se alterou apesar das várias mudanças de proprietário, diretores e redatores”. Já 

Oscar Pilagallo (2012) aponta que foi somente em 1918, quando Casper Libero assumiu a direção, que o vespertino 

foi alavancado por modificações estruturais, aumentando a tiragem e modificando a forma de fazer jornalismo no 

Brasil: passou a abordar temas pouco usuais para a época e criou cadernos de esportes e de suplementos. 
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que enunciou o nome do Jornal do Commercio. O Correio Paulistano só lhe faria menção no 

dia 18, um dia após a publicação dos pareceres. 

Pelos Anais da Câmara, inferimos que em 11 de novembro o projeto de lei passou 

pela Comissão de Instrução Pública, composta por José de Freitas Valle, Mario Tavares, Julio 

Prestes, Virgílio de Carvalho Pinto, Ruy de Paula Sousa, Azevedo Junior, Abelardo Cesar e 

Alfredo Alves de Oliveira Ramos (ANAIS..., 1920a, p. 9), tendo recebido alterações. Conforme 

o projeto de lei enviado por Washington Luis, estavam previstas seis etapas de ensino, sendo 

as três primeiras assim distribuídas: ensino primário de dois anos de duração, ensino médio de 

dois anos e ensino complementar de três anos, sem discriminar o local em que cada etapa seria 

oferecida. Na reformulação do projeto, a Comissão de Instrução Pública vinculou as etapas de 

ensino a seus locais, de tal modo que o ensino primário de dois anos seria ministrado em escolas 

isoladas, escolas reunidas e grupos escolares. A seguir, apresentamos dois excertos: o primeiro 

refere-se ao projeto inicial; o segundo, ao projeto reestruturado pela Comissão de Instrução 

Pública, que seria modificado ao ser aprovado na câmara. 

 

Da sua compreensão  

Art. 1.º – A instrução pública, no Estado de São Paulo, compreende: 

1.º) o ensino primário de dois anos; 

2.º) o ensino médio de dois anos 

3.º) o ensino complementar de três anos; 

4.º) o ensino secundário; 

5.º) o ensino profissional; 

6.º) o ensino superior. 

[...] (ANAIS..., 1920a, p. 94)  

 
Da sua compreensão  

Art. 1.º – A instrução pública, no Estado de São Paulo, compreende: 

1.º) o ensino primário, de dois anos, que será ministrado em escolas isoladas, escolas 

reunidas e grupos escolares; 

2.º) o ensino médio, de dois anos, que poderá ser ministrado também nesses 

estabelecimentos de ensino; 

3.º) o ensino complementar, de três anos, que será ministrado nas escolas 

complementares; 

4.º) o ensino secundário, que será ministrado nos ginásios e escolas normais; 

5.º) o ensino profissional, que será ministrado nas escolas profissionais; 

6.º) o ensino superior, que será ministrado nas academias e faculdades superiores. 

[...] (ANAIS..., 1920a, p. 2, grifo nosso) 

 

Foi após 16 de novembro, quando o projeto de lei entrou em primeira discussão na 

ordem do dia no plenário da câmara, que o debate emplacou na imprensa, particularmente sobre 

a questão da sua constitucionalidade. Essa pauta apresenta direta relação com o andamento do 

projeto no recinto legislativo, pois o regulamento da Câmara dos Deputados previa que os 

projetos de lei deveriam passar por três estágios: discussão sobre a constitucionalidade, 
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discussão desmembrada por artigos e, por fim, discussão do projeto em globo. Foi justamente 

com a discussão sobre a constitucionalidade do projeto que o deputado Antônio da Gama 

Rodrigues44 iniciou a sessão do dia 16, argumentando contra a cobrança de taxa para o terceiro 

e quarto anos, asseverando que o projeto era inconstitucional, pois o ensino primário deveria 

ser gratuito. Destacamos que Gama Rodrigues, assim como os jornais, referia-se ao terceiro e 

quarto anos e não ao ensino médio, valendo-se da nomenclatura até então utilizada e não das 

novas divisões que a reforma buscava implantar, o que muda, em boa medida, a compreensão 

da proposta, pois ele se refere ao terceiro e quarto anos do ensino primário, em relação ao qual, 

por ser primário, de fato não poderia ser cobrada uma taxa. 

Com sua fala na câmara, Gama Rodrigues requereu o encaminhamento do projeto 

de lei à Comissão de Justiça, Constituição e Poderes para apreciação. Ainda na mesma sessão, 

os deputados Mario Tavares45 e Ruy de Paula Souza46, que haviam sido membros da Comissão 

de Instrução Pública que reformulou o projeto, fizeram a defesa da reforma do ensino. Mario 

Tavares ressaltou que estava certo quanto à constitucionalidade do projeto, mas que era 

favorável a que esse quesito fosse amplamente estudado, votando, portanto, a favor do 

requerimento de Gama Rodrigues para o envio do projeto à Comissão de Justiça, Constituição 

e Poderes. Após o requerimento de Gama Rodrigues e a aprovação do envio do projeto à 

referida comissão, o Jornal do Commercio iniciou no dia seguinte, 17 de novembro, a 

publicação de uma série de pareceres encomendados a jurisconsultos sobre a consulta que lhes 

fora feita a respeito da constitucionalidade do projeto de lei, dando início a um caloroso debate 

na imprensa paulista. Os jornais Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, A Platéa e A Gazeta 

responderam de diferentes maneiras às críticas tecidas nos pareceres.  

No mesmo dia 17 – o que revela uma rapidez na resposta47 –, o jornal vespertino A 

Gazeta publicou com destaque duas colunas inteiras, defendendo a constitucionalidade da 

reforma e dizendo que a crítica que se estava a fazer era descabida. Além da saliência da notícia, 

vê-se o imediatismo e o ineditismo da produção, ao ser o primeiro jornal a dar uma resposta 

direta aos pareceres dos jurisconsultos. Maciel (2008) expõe que a grande imprensa busca 

noticiar o excepcional, a última informação dentro de um discurso unificado e padronizado. No 

dia 18 e nos dias subsequentes, os demais jornais passaram a publicar artigos e editoriais 

                                                 
44 Formado com distinção em Medicina e Filosofia na Universidade de Coimbra em 1900, atuou como médico. 

Em 1917, foi eleito deputado estadual. 
45 Formado na Faculdade de Direito de São Paulo, político e jornalista. 
46 Professor de francês e diretor da Escola Normal de São Paulo e membro da Liga Nacionalista. 
47 Segundo Alsina (2009), algumas notícias têm um alto grau de obsolescência e, se não forem rapidamente 

publicadas, perdem a validade. 
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diariamente em defesa da reforma do ensino, colocando-se contra a intitulada “campanha 

jornalística impatriótica” realizada pelo Jornal do Commercio. Os jornais apoiadores da 

reforma, ao tratarem do tema, não se furtaram a abordar aspectos jurídicos do projeto de lei.  

Compreende-se que a publicação dos três primeiros pareceres alavancou o tema da 

reforma do ensino na imprensa, tendo seu ápice de número de publicações no período de 17 a 

26 de novembro – momento de publicação dos pareceres e de aprovação do projeto de lei na 

câmara, respectivamente –, como exemplificado no gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – Comparação entre o número de artigos publicados por jornal sobre a reforma em três períodos 

 

 
 

Fonte: Levantamento dos artigos e construção do gráfico realizados pela autora a partir da consulta aos jornais. 

 

Nos 12 dias iniciais de discussão do projeto de lei – entre 5 e 16 de novembro, 

conforme primeiro período do gráfico 3 –, apenas os jornais Correio Paulistano, Jornal do 

Commercio e O Combate estavam publicando diariamente notícias sobre a reforma. Vale 

destacar que O Combate não circulava aos domingos, de modo que nesse período ele não teve 

publicação nos dias 7 e 14. Os demais jornais publicaram entre três e cinco artigos nesse mesmo 

intervalo. Como mencionamos, o Jornal do Commercio publicou os três primeiros pareceres 

dos jurisconsultos em 17 de novembro, um dia após a entrada do projeto de lei em plenário e 

seu encaminhamento à Comissão de Justiça, Constituição e Poderes. Poder-se-ia indagar o que 

de fato fez aumentar o número de publicações em todos os jornais consultados a partir dessa 

data, se foi o envio do projeto de lei por parte da câmara à comissão, a publicação dos pareceres 
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dos jurisconsultos ou, ainda, a combinação desses dois eventos. Embora certamente a discussão 

na câmara pudesse gerar uma mobilização dos jornalistas que acompanhavam de perto o debate 

sobre a reforma, assumimos que os pareceres foram os catalisadores dessa expansão de 

publicações, promovendo o agendamento da pauta na imprensa. O Estado de S. Paulo e A 

Platéa, por exemplo, só publicaram algo sobre o tema em 18 de novembro, ou seja, um dia após 

a publicação dos pareceres, e não no dia 17, após o envio do projeto de lei à Comissão de 

Justiça, Constituição e Poderes. Por sua vez, A Gazeta publicou, como dito, na mesma tarde do 

dia 17 uma resposta direta aos pareceres. O Correio Paulistano, que já vinha publicando 

diariamente desde a entrada do projeto na câmara, continuou a série “Notas à margem da 

reforma” até o dia 17, sendo que no dia 18, após 13 dias consecutivos, encerrou-a e passou a 

responder diretamente ao Jornal do Commercio na seção “Notas”, local do seu editorial. 

Poderíamos dizer que o Jornal do Commercio fez a tematização da constitucionalidade, 

selecionando o tema e colocando-o no centro da atenção pública (ALSINA, 2009). Ainda que 

a própria discussão do projeto na câmara pudesse ter implicado o aumento do número de 

publicações, o fato não explica as razões do embate efusivo entre os jornais, tampouco a 

reiteração da temática da constitucionalidade, mesmo após a referida comissão haver proferido 

parecer considerando constitucional o projeto de lei. 

No segundo período do gráfico, compreendido entre 17 e 26 de novembro – entre a 

publicação dos pareceres pelo Jornal do Commercio e a aprovação do projeto na câmara –, O 

Estado de S. Paulo foi o jornal que teve o maior aumentou no número de publicações. O referido 

matutino passou de três publicações para 18. A Gazeta passou de três publicações para nove. O 

Correio Paulistano, Jornal do Commercio e O Combate aumentaram suas publicações, 

respectivamente, de 20 para 26; de 24 para 25; de 11 para 14; mas como já vinham publicando 

diariamente, não foi uma alteração tão abrupta. A Platéa publicou um artigo a mais, e o Diario 

Popular manteve-se igual em relação ao período anterior. 25 de novembro foi o dia em que 

mais se publicou sobre o tema na imprensa, com 13 ocorrências nos diferentes jornais; no dia 

seguinte, o projeto entraria em terceira e última discussão na câmara. 

O terceiro período do gráfico expõe o momento em que o projeto de lei, já aprovado 

na câmara, seria enviado ao senado, bem como efetivada a promulgação da lei pelo Executivo. 

Nesses dez dias, houve um considerável declínio de publicações em todos os jornais em relação 

ao período anterior. A queda mais acentuada foi a do Correio Paulistano, que, tendo publicado 

26 artigos no segundo período, passou para oito. O Jornal do Commercio e O Combate também 

publicaram menos artigos, mas a redução foi pequena, apenas um a menos para o primeiro 

jornal e dois artigos para o segundo. Extraímos daí que os jornais contrários continuaram a ter 
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como pauta a reforma do ensino e a enfrentá-la no senado. 

O número de publicações evidencia o efeito da veiculação dos primeiros pareceres 

dos jurisconsultos pelo Jornal do Commercio. Os jornais que estavam a favor da reforma 

reagiram porque buscavam invalidar os argumentos do Jornal do Commercio. Caso a crítica do 

Jornal do Commercio não fosse pela via da constitucionalidade, mas se valesse de argumentos 

de outra ordem, certamente os demais jornais não deixariam de reagir. Dito de outro modo, se 

o Jornal do Commercio tivesse escolhido se opor à reforma por meio de críticas de natureza 

pedagógica, também seria atacado pelos jornais favoráveis. A despeito da ressalva, é 

incontestável que houve uma mudança de tom e volume a partir da publicação dos pareceres, 

uma vez que antes do dia 17 de novembro não houve enfretamento direto entre os jornais, além 

de haver um volume menor de publicações.  

Em 19 de novembro, a Comissão de Justiça, Constituição e Poderes emitiu parecer 

favorável à constitucionalidade do projeto de lei, indicando que o debate deveria voltar à 

câmara, pois a Constituição estadual previa a gratuidade do ensino primário, mas não a sua 

duração. Portanto, ao congresso caberia legislar sobre as matérias relativas à composição das 

etapas do ensino primário, bem como sobre sua duração, ordem e programa, seguindo apenas 

os mandamentos constitucionais de não onerar o ensino primário e nem torná-lo facultativo. A 

referida comissão foi composta por João Martins de Mello Junior, Raphael Corrêa de Sampaio, 

Antônio Bias da Costa Bueno, José de Alcantara Machado de Oliveira e José Rodrigues Alves 

Sobrinho. Este último não assinou o parecer, nem registrou um parecer em separado de sua 

autoria, podendo-se interpretar que se absteve. Alcantara Machado foi voto vencido e registrou 

um parecer em separado, declarando-se contrário à reforma do ensino e valendo-se das 

publicações dos pareceres do Jornal do Commercio, de autoria de Francisco Moratto, Spencer 

Vampré e Reynaldo Porchat para justificar seu voto. Também em 19 de novembro, A Platéa, 

por ser uma publicação vespertina, foi o primeiro jornal a publicar sobre a decisão favorável do 

parecer da comissão. Observa-se, assim, o trabalho da imprensa de acompanhar a 

movimentação das principais instituições, como ilustra Darnton (1990), para saber dos últimos 

acontecimentos e obter o furo de reportagem.  

O Projeto de Lei n.º 47 de 1920 foi aprovado na câmara em 26 de novembro de 

1920, tendo passado por três discussões nos dias 22, 23 e 26 desse mês. No dia 29, a Comissão 

de Redação redigiu o projeto conforme aprovado nas discussões regimentais, enviando-o ao 

senado, tendo sido aprovado ali sem alterações em 6 de dezembro e promulgado pelo Executivo 

como Lei n.º 1.750 de 1920 em 8 de dezembro desse ano. A regulamentação da lei durou cinco 

meses para ocorrer, sendo aprovada pelo Decreto n.º 3.356 de 1921 em 31 de maio desse 
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exercício, após a exoneração de Sampaio Doria.  

 

3.2  APRESENTAÇÃO DOS PARECERES PELO JORNAL DO COMMERCIO 

 

O Jornal do Commercio deu tratamento especial às publicações dos seis pareceres 

localizados, dando saliência e relevância à temática. Ao que tudo indica, os textos de 

apresentação dos pareceres foram preparados pelo redator e diretor da edição paulista, Mario 

Guastini. O Jornal do Commercio vale-se do seguinte procedimento: uma apresentação precede 

os pareceres dos jurisconsultos, balizando como deveriam ser lidos e acentuando as partes que 

se coadunavam com a opinião do jornal. Os textos de apresentação dos pareceres e dos 

pareceristas podem ser comparados às análises que Faria Filho (2014, p. 3) faz dos prefácios 

dos livros de Ruy Barbosa, em que os prefaciadores “fazem falar” o que no texto original 

“estava oculto”. Para o pesquisador, há um duplo sentido para os prefácios, pois se os 

prefaciadores comentam o texto original, decifrando e deduzindo-o, eles também produzem 

novos sentidos, isto é, criam novos significados mediante sua própria leitura. Raciocínio 

semelhante pode ser estendido aos textos de apresentação publicados no Jornal do Commercio. 

O redator, ao apresentar o parecer, dava o tom de como a leitura deveria ser realizada, ou seja, 

balizava a interpretação e enaltecia cada um dos pareceristas, tendo, no limite, uma dimensão 

pedagógica de conduzir “corretamente” a leitura.  

É justamente a forma elogiosa e retórica de apresentar esses homens que interessa 

como recurso textual para conferir destaque ao discurso proferido, simultaneamente à função 

pedagógica exercida pela imprensa. A despeito de Mario Guastini tentar cercear a leitura dos 

pareceres, há infinitas variações no modo como o leitor pode se apropriar do texto que se lhe 

oferece, como alerta Roger Chartier (1990, p. 136): “pensar dessa forma as apropriações 

culturais permite também que não se considerem totalmente eficazes e radicalmente 

aculturantes os textos ou as palavras que pretendem moldar os pensamentos e condutas”. Assim, 

a partir da noção de apropriação, a recepção do texto pode ser exercida com criatividade, 

resistência, rearranjos e ressignificações, pois o leitor tem uma função ativa de atualizar e 

reinterpretar o material lido. Seguindo esses rastros e compreendendo que os jornais estão 

imbuídos das ideias dos pareceres, ao analisar a apresentação que o redator faz dos pareceres, 

enfocamos as condições e processos que buscam produzir sentidos aos textos dos 

jurisconsultos, o que implica explicitar as tensões presentes e entender o pensamento como 

movimento. 

Em 17 de novembro, o Jornal do Commercio publicou os três primeiros pareceres 
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recebidos e explicou para o leitor dessa folha do que tratavam as publicações: 

  

No intuito de colaborar, lealmente, honestamente, na discussão do projeto da reforma 

do ensino, cujos pontos que mais perto interessam à opinião pública, tem analisado 

com elevação, como de costume, em “várias” sucessivas, o “Jornal do Commercio” 

recorreu a eminentes mestres de Direito para saber se é constitucional a taxação do 

terceiro e do 4.o ano dos grupos escolares, do ensino primário, enfim, e se é também 

constitucional a disposição que isenta a obrigatoriedade do ensino primário aos 

indigentes que, por falta de vestuário, não possam frequentar a escola. Quis esta folha 

dar a palavra aos técnicos, aqueles cujo parecer autorizado e acima de qualquer 

dúvida, indicados estavam naturalmente para a emergência. Exposta a questão, 

formulamos os nossos quesitos a vários ilustres e acatados professores de direito, 

indiscutidas autoridades, de S. Paulo e do Rio, solicitando-lhes o parecer que será 

publicado mesmo se contrário à posição desta folha. (A REFORMA..., Jornal do 

Commercio, 1920d, p. 3, grifo nosso) 

 

De início, vale notar o movimento que o Jornal do Commercio faz ao enviar uma 

consulta a “eminentes mestres do Direito”, “indiscutidas autoridades”. Num primeiro plano, 

observa-se que o jornal propôs uma consulta a especialistas do Direito sobre a 

constitucionalidade de uma reforma educacional. Logo, o redator mobilizou seu jornal como 

veículo de pressão política para pautar o tema da reforma do ensino, não por seus aspectos 

pedagógicos, mas pelo viés jurídico. Assim, foi proposta uma consulta sobre a 

constitucionalidade com base em apenas dois quesitos: a taxação do ensino médio e a isenção 

da obrigatoriedade das crianças indigentes de irem à escola, por não terem vestuário. De uma 

reforma com mais de 44 pontos, contendo, como verificou Antunha (1976), medidas de 

naturezas distintas e de alcance desigual, o jornal questionou os “os ilustres jurisconsultos” 

unicamente sobre dois aspectos, conduzindo o debate da reforma para uma questão meramente 

jurídica, sem debater mais detidamente os fins pedagógicos e políticos da medida ou a reforma 

em sua totalidade – embora Clovis Bevilaqua em seu parecer tenha explicitado que isso seria 

impossível.  

O segundo ponto da consulta – se seria constitucional a disposição que isenta a 

obrigatoriedade do ensino primário aos indigentes por falta de vestuário – não repercutiu como 

pauta nos demais jornais analisados, nem na Câmara dos Deputados, nem nas conferências 

proferidas por Sampaio Doria. Foi o próprio Jornal do Commercio, na seção “Várias notícias”, 

que fez referência ao ponto e destacou que muitos pais não tinham condições de mandar seus 

filhos à escola por falta de vestuário adequado. Outra publicação localizada sobre o assunto se 

deu n’A Platéa, alertando sobre a condição financeira de, possivelmente, cerca de 50% dos pais, 

que “não mandam seus filhos à escola não por serem visceralmente infensos à instrução, mas 

por não terem meios para custear essa obrigação moral”, por conta do custo de vestuário, de 
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alimentos e de materiais escolares: “E se assim temos de aceitar a questão, sob seu verdadeiro 

ponto de vista, não é possível deixarmos de ponderar advertências razoáveis, a propósito da 

obrigatoriedade do ensino primário” (ASSISTENCIA..., A Platéa, 1920, p. 1). 

Os pareceristas48 julgaram inconstitucional também o segundo quesito, da isenção 

da obrigatoriedade aos indigentes, e em seus comentários incorporaram uma leitura legalista da 

situação, possivelmente requerida pelo próprio redator do jornal. Fica clara a postura de análise 

literal dos termos da Constituição estadual, que previa instrução primária obrigatória para todas 

as crianças em idade escolar, pobres e ricas. Isso é curioso, pois o dispositivo já estava na 

Constituição estadual, mas não era cumprido. Quando a reforma foi proposta, com o intuito 

explícito de uma campanha contra o analfabetismo e trazendo consigo a ampliação da oferta 

escolar, mesmo que não fosse contemplar os indigentes, os pareceristas simultaneamente 

defenderam o ensino anterior, de quatro anos de ensino primário, oferecido para apenas um 

terço da população, mas refutaram a isenção para os indigentes por afrontar o princípio 

constitucional do ensino primário gratuito e obrigatório. Assim, há uma incoerência no 

discurso: por um lado, o ensino primário não estaria completo com o ensino das primeiras letras, 

sendo defendido o modelo de ensino oferecido pelos grupos escolares, mas que só era capaz de 

atender a uma pequena parcela da população; por outro, seria inconstitucional criar exceções 

na lei, pois a Constituição estadual obrigava o Estado a oferecer ensino primário obrigatório e 

gratuito a todas as crianças em idade escolar. 

Compreendemos que o Jornal do Commercio construiu uma consulta em torno dos 

pontos da reforma que julgou mais delicados, em termos da constitucionalidade, para serem 

analisados e expostos por jurisconsultos. Assim, a consulta não era aberta, em que o parecerista 

poderia analisar a reforma em globo, mas somente sobre dois aspectos previamente delineados, 

não questionando, por exemplo, as medidas nacionalistas criticadas pel’O Combate. O Jornal 

do Commercio não apresentou detalhes sobre como a consulta foi realizada, tampouco informou 

para quem fora enviada. Ao que tudo indica, ela foi feita por meio do envio de carta aos 

pareceristas com os dois referidos quesitos para serem respondidos, os quais não foram 

publicados textualmente pelo redator, senão por uma paráfrase. De tal maneira, não se tem 

acesso ao modo exato pelo qual a consulta foi construída, isto é, a maneira como as perguntas 

estavam formuladas, ressalvando-se a transcrição, por Reynaldo Porchat, do questionamento 

que teria recebido, o qual será analisado no tópico 3.3. Ademais, não se sabendo para quem 

foram enviadas as consultas, não é possível aferir se o jornal publicou todos os pareceres que 

                                                 
48 Spencer Vampré não deu seu juízo sobre esse quesito, fazendo elucubrações, mas sem tomar uma posição 

definitiva. 
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recebeu ou se publicou apenas aqueles que se posicionaram pela inconstitucionalidade do 

projeto, em consonância com a opinião da própria folha.  

Apesar de o Jornal do Commercio alegar que publicaria pareceres mesmo que 

fossem de opinião contrária, temos ao menos um indício de que o jornal possa ter selecionado 

e publicado somente pareceres que se coadunavam com sua posição: trata-se do parecer 

expedido pela Comissão de Justiça, Constituição e Poderes favoravelmente à 

constitucionalidade do projeto. O jornal não publicou o referido parecer da comissão – que não 

lhe interessava –, mas sim o parecer em separado do deputado Alcantara Machado, que 

registrou suas discordâncias, analisando o projeto como um todo. E mais, o matutino tratou do 

parecer de Alcantara Machado, exarado no âmbito da comissão, como se fosse de um dos 

respondentes de sua consulta, com vistas a corroborar o posicionamento do jornal. Caso o 

matutino simplesmente não houvesse publicado o parecer da comissão nem o parecer de 

Alcantara Machado, restringir-nos-íamos a afirmar que não é possível qualquer suposição sobre 

se o jornal publicou todos os pareceres que recebeu. Entretanto, pesa em desfavor do matutino 

o fato de ter optado pela publicação seletiva do posicionamento isolado de um único membro 

em detrimento da decisão final da comissão. Temos, assim, a suposição de que o jornal tenha 

adotado igual procedimento relativamente aos pareceres que recebeu, divulgando apenas os que 

se posicionaram contrários ao projeto de lei. 

A Gazeta, em 24 de novembro, afirmou que a consulta feita aos jurisconsultos fora 

de má fé, porque, ao utilizar a expressão “dois primeiros anos”, fez pressupor que haveria uma 

continuidade do ensino primário, isto é, se a questão fora assim colocada, “a resposta não 

pode[ria] ser outra senão a que deram os jurisconsultos ouvidos pelo ‘Jornal do Commercio’” 

(A REFORMA..., A Gazeta, 1920g, p. 1). Vale lembrar que o próprio Sampaio Doria defendia 

uma continuidade entre as etapas, de sorte que, de fato, o ensino de dois anos seria insuficiente, 

mas a medida era possível na conjuntura; parece-nos que o matutino de Mario Guastini em 

vários momentos apoiou-se nas colocações do reformador para polemizar os pontos frágeis do 

projeto de lei. Além disso, o Jornal do Commercio questionou se seria constitucional a taxação 

do terceiro e quarto anos dos grupos escolares, mantendo a nomeação e estrutura que já eram 

usadas, sem fazer referência à nova nomenclatura de ensino médio que o projeto de lei estava 

propondo. Da maneira como foi elaborada, a consulta pode ter induzido tanto a resposta a ser 

dada pelos pareceristas quanto a subsequente repercussão do entendimento da reforma na 

imprensa. É certo que o respondente poderia eventualmente não se ater ao que foi questionado, 

extrapolando os termos da consulta, mas isso não ocorreu.  

O Jornal do Commercio, ao criar uma consulta sobre a constitucionalidade do 
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projeto de lei e convidar jurisconsultos para darem seus pareceres, revestiu-os de autoridade na 

condição de expertos, cujos pareceres seriam isentos e racionais (BONTEMPI JR., 2011). 

Objetivando “colaborar, lealmente, honestamente”, com a discussão da reforma do ensino, 

recorrendo a “mestres do Direito”, “indiscutidas autoridades”, detentores de saber “técnico” e 

“autorizado”, o jornal se valeu de expressões que conferiam legitimidade aos pareceres 

publicados, reiterando que seu objetivo era dar voz a análises de especialistas, em seu entender 

desprovidas de interesses políticos, tal qual a própria folha. Da forma como Mario Guastini 

construiu suas apresentações, os bacharéis tinham a todo momento seus discursos legitimados. 

As apresentações dos pareceres, assim, extrapolaram o âmbito destes, na medida em que o 

redator, em paralelo, elaborou uma pauta sobre a reforma, buscando conduzir a apropriação da 

consulta pelos leitores e mostrando que seriam diagnósticos isentos e racionais. Assim, as 

apresentações dos pareceres deixam a ver que os expertos foram convocados a falar à sociedade 

civil, instruindo e balizando a opinião pública, quer dizer, a elite letrada e politicamente ativa 

de São Paulo, efetiva leitora dos grandes jornais, como é o caso do Jornal do Commercio. 

A primeira apresentação dos pareceristas continua: 

 

Nosso desejo era publicar esses pareceres todos de uma vez, mas, em virtude da 

resolução da Câmara dos Deputados, provocada por requerimento, aliás oportuno, do 

ilustre representante do 3.o distrito, Sr. Gama Rodrigues, vimo-nos obrigados a 

divulgar os que se achavam em nosso poder. É que tendo o projeto, inquinado de 

inconstitucional pelo Sr. Dr. Gama Rodrigues, sido encaminhado para a Comissão de 

Justiça para dizer de sua constitucionalidade, o “Jornal do Commercio”, empenhando, 

como dissemos, em colaborar leal e sinceramente com o Congresso para a solução do 

grave e complexo problema, resolveu fornecer à ilustre Comissão elementos para 

suavizar a sua árdua tarefa. Eis, pois, por que inserimos abaixo a opinião dos ilustres 

professores de direito que são os Srs. Drs. Francisco Moratto, Cardoso de Mello Netto 

e Spencer Vampré. Oportunamente, à medida que nos forem enviados, divulgaremos 

os pareceres dos outros eminentes juristas consultados. (A REFORMA..., Jornal do 

Commercio, 1920d, p. 3, grifo nosso) 

 

Mario Guastini deixou claro que já havia dado início ao processo de consulta e 

iniciado a publicação dos pareceres que estavam em sua posse, em razão do envio, por parte do 

deputado Gama Rodrigues, principal crítico da reforma na câmara estadual, do projeto de lei à 

Comissão de Justiça, Constituição e Poderes para avaliar justamente a sua constitucionalidade, 

primeiro aspecto analisado em qualquer projeto de lei na câmara: “Para honra nossa, para a 

defesa do interesse público, para salvaguarda do bom nome paulista, uma voz se levantou desde 

logo, definindo uma atitude digna dos maiores aplausos, digna de um verdadeiro representante 

de distrito” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920j, p. 3-4). Com frases retóricas, o redator 

enalteceu o deputado Gama Rodrigues por preservar os louros paulistas em nome do interesse 
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público. Medeiros (2005) defende que Gama Rodrigues foi quem iniciou a discussão sobre a 

constitucionalidade do projeto. Entendemos, no entanto, que, em sua função de deputado, cabia-

lhe por força do ofício questionar a constitucionalidade; logo, estava dentro dos protocolos 

esperados da câmara o projeto ser questionado e possivelmente avaliado sobre a 

constitucionalidade. Além disso, desde 5 de novembro o Jornal do Commercio já questionava 

em seu editorial a constitucionalidade do projeto de lei, possivelmente como forma de 

pressionar a câmara sobre esse aspecto. Assim, anteriormente ao deputado Gama Rodrigues, 

teria sido o próprio Jornal do Commercio o disparador da discussão, dando relevância ao tema 

ao fazer a consulta aos jurisconsultos – e esperando o momento exato para publicar os pareceres 

em consonância com a discussão na câmara – e continuando a publicá-los mesmo após a 

comissão ter julgado constitucional o projeto e este ter sido aprovado na câmara. 

Há uma intenção explícita do jornal de influenciar o debate que estava acontecendo 

naquele momento na Comissão de Justiça, Constituição e Poderes. Como órgão social e 

empresarial, a imprensa defende seus interesses e almeja pressionar o debate político com seu 

posicionamento. Assim, ao conceder uma página inteira para o tema da constitucionalidade do 

projeto de lei e ao chamar “ilustres” jurisconsultos, o Jornal do Commercio estava salientando 

a importância do tema e construindo uma pauta direta com o Legislativo, sem precisar debater 

os méritos pedagógicos da reforma. É bem verdade que, ao falar da constitucionalidade do 

projeto de lei, os pareceres resvalam em temas educacionais, mas a principal questão colocada 

é do âmbito do direito constitucional. Um debate mais detido do mérito pedagógico só viria à 

tona se fossem sanadas as questões ao redor da constitucionalidade. Se o projeto fosse julgado 

inconstitucional, sua discussão estava encerrada, não tendo sido necessário debater os termos 

pedagógicos.  

Em 19 de novembro, dois dias após a publicação dos primeiros pareceres, o Jornal 

do Commercio publicou o parecer de Reynaldo Porchat e uma apresentação a seu respeito: 

 

Recebemos mais uma resposta à nossa consulta sobre a constitucionalidade do projeto 

da reforma do ensino público. A de hoje é do Sr. Dr. Reynaldo Porchat, eminente e 

acatado professor da nossa Faculdade de Direito. A sua opinião em todos os assuntos 

da ciência de que é mestre, há longuíssimos anos, tem, e sempre teve, autoridade 

indiscutível e indiscutida. Senhor de um caráter puro e independente, Sr. Dr. Reynaldo 

Porchat nunca ladeou questões, nunca amputou seu pensamento para agradar a quem 

quer que seja. E a homens assim é que, como viram os leitores, recorremos para 

dizerem sua palavra. Os ilustres professores, Drs. Francisco Moratto, Spencer Vampré 

e Cardoso de Mello Netto, disseram a sua. Hoje é o Sr. Dr. Reynaldo Porchat quem 

fala; oportunamente serão outras autoridades a manifestar-se, com liberdade ampla 

que não lhes restringimos, mesmo porque, é bom repeti-lo, divulgaremos e acataremos 

as opiniões de todos os consultados, divirjam elas embora da nossa. Mas leia o público 

o parecer do Sr. Dr. Reynaldo Porchat [...]. (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 

1920e, p. 3, grifo nosso) 



116 
 

 

Com a intenção de autorizar e legitimar o parecer que apresentava, o redator 

enalteceu as qualidades do parecerista, “eminente e acatado professor”, inscrevendo-o no seleto 

grupo de “indiscutíveis” e “indiscutidas” autoridades a quem se deveria recorrer para pedir uma 

opinião. Essas expressões minam o debate político, ao pretender legitimar a posição dos 

pareceristas como autoridades incontestes. O matutino vale-se do recurso retórico de frases 

absolutas para distinguir e enaltecer o texto apresentado. Por fim, o redator voltou a afirmar que 

publicaria pareceres de opinião contrária à do jornal, uma boa estratégia para marcar sua 

“justeza” e a pretensa transparência no debate. Contudo, trata-se possivelmente de mais um 

recurso de convencimento, dado que nenhum parecer favorável à constitucionalidade do projeto 

foi publicado. O referido caso dos pareceres da comissão e de Alcantara Machado desmentiria, 

por si só, a “justeza” e imparcialidade do jornal. Observamos, a propósito, que o parecer de 

Alcantara Machado valia-se de publicações do próprio Jornal do Commercio, deixando ver o 

movimento típico da imprensa de exercer pressão política em outros campos. O parecerista 

utilizou, além dos pareceres de Spencer Vampré e Francisco Moratto, o parecer de Reynaldo 

Porchat, que havia sido publicado na manhã do próprio dia 19 de novembro.  

Clovis Bevilaqua teve seu parecer publicado em 21 de novembro, sendo 

republicado nos dias 22 e 24.  

  

Aos pareceres que já divulgamos, assinados por ilustres mestres do Direito e 

francamente acolhidos no voto vencido do Sr. Dr. Alcantara Machado, temos a subida 

satisfação de acrescentar mais um: – o de Clovis Bevilaqua. Este nome dispensa 

maiores esclarecimentos. É um nome nacional; é, mais ainda, um nome 

profundamente acatado no estrangeiro, onde suas obras são conhecidas, onde seu 

valor tem justo renome. A ele devemos o Projeto do Código Civil brasileiro – 

transformado no maior monumento de nossa legislação contemporânea; a ele 

devemos os mais notáveis tratados jurídicos que os mestres acatam e adotam; é ele 

que representa o Brasil na conferência Internacional de jurisconsultos, onde suas 

memórias logram excepcional sucesso. É o consultor jurídico do Ministério das 

Relações Exteriores. É dentre os grandes, os melhores nomes dos jurisconsultos 

pátrios, maestro di color chesanno... Pois Clovis Bevilacqua, para quem nossa atitude 

é PATRIÓTICA, para quem responder ao nosso apelo é CUMPRIR UM DEVER 

CÍVICO, Clovis Bevilacqua condena o Projeto em termos incisivos, em termos 

inequívocos, com tal arte e tal maestria que não sabemos, diante desse parecer, onde 

poderão ir procurar abrigo, os constitucionalistas oficiais... É confortante sabermos ao 

nosso lado, ao lado do povo, ao lado da boa causa, esta plêiade de nomes que de si sós 

dizem muito: Francisco Moratto, Spencer Vampré, Cardoso de Mello Netto, Reynaldo 

Porchat e hoje Clovis Bevilacqua. (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920f, p. 

3, grifo nosso) 

  

Para o jornal, Bevilaqua prescindiria de apresentação por ser um “nome nacional”, 

além de “acatado no estrangeiro”. Trata-se de ideia corrente da época, de que o engajamento 

político é propiciado pelo sentimento de missão e dever social de dar o caminho para a 
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sociedade brasileira: “CUMPRIR UM DEVER CÍVICO”. O redator afirma, ainda, que o 

parecerista combate o projeto em termos ‘incisivos” e “inequívocos”.49 Assim, ao apresentar 

Bevilaqua, Mario Guastini retirou qualquer margem de dúvida da leitura, resumindo o que seria 

lido e conduzindo a interpretação do parecer. 

Em 6 de dezembro – no mesmo dia em que o projeto de lei foi aprovado pelo senado 

–, o Jornal do Commercio voltou a publicar um parecer, agora de Alfredo Bernardes da Silva, 

precedido da respectiva apresentação: 

 

Hoje, que no Senado entrara em 3.a e última discussão o projeto da reforma do ensino, 

publicamos o parecer que nos enviou o ilustre jurista Dr. Alfredo Bernardes da Silva. 

O autor do parecer dispensa apresentação: lente catedrático da Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Sociais do Rio, lente catedrático da Faculdade de Filosofia e Letras, 

Presidente do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, Consultor Geral da 

República, o seu nome ilustre já ultrapassou as fronteiras da Pátria. Autor de inúmeros 

e valiosos trabalhos, conhecedor profundo da Ciência do Direito, profissional íntegro, 

o Sr. Dr. Alfredo Bernardes da Silva é um nome que honra as letras jurídicas 

brasileiras. Depois da palavra de Clovis Bevilaqua, Francisco Moratto, Reynaldo 

Porchat, Pinto Ferraz, Cardoso de Mello Netto, Spencer Vampré e Alcantara 

Machado, a de Alfredo Bernardes da Silva vem confirmar tudo quanto esta folha tem 

escrito, combatendo a taxa inconstitucional. A opinião desses consagrados mestres de 

Direito e o apoio da população inteira de São Paulo são para nós a mais bela, a mais 

estrondosa vitória [...]. (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920j, p. 3, grifo 

nosso) 

 

No excerto, é citado o parecer de Alcantara Machado, que, como dito, exarou seu 

parecer como deputado no âmbito da comissão e não diretamente ao jornal, razão pela qual é o 

parecer mais amplo, tocando em outros pontos da reforma, como as medidas nacionalistas. É 

citado também Pinto Ferraz, porém não localizamos o parecer desse senador e professor da 

Faculdade de Direito, mas apenas a menção a um discurso seu na seção “Várias notícias”, de 

23 de novembro. O jornal disse ter sido autorizado a usar o referido discurso, sem contudo 

publicá-lo. Assim, não se sabe em quais termos ele criticou a reforma, mas é possível aventar 

que o tenha feito de forma que não se adequasse totalmente aos interesses do jornal, que então 

teria se limitado a anunciar o nome do senador como alguém que compartilhava da opinião do 

matutino, sem dar a ver literalmente a apreciação dele sobre a reforma. 

Tem-se, pois, que a voz foi dada a juristas. Essa voz foi construída como 

incontestável e ampliada com as palavras de Mario Guastini, que reiterava diariamente nos 

editoriais que as opiniões dos jurisconsultos eram incontestes. Ao usar o recurso do exórdio 

para introduzir os pareceres, o Jornal do Commercio insuflava a confiança e a aderência dos 

                                                 
49 Mais à frente, quando expusermos o parecer de Bevilaqua e analisarmos a apropriação que o deputado Freitas 

Valle fez dele, veremos como o parecerista se vale de diferentes recursos textuais para ponderar as questões 

propostas pela consulta, mas definitivamente não de forma incisiva, como quer fazer crer o redator. 
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leitores, pois os juristas estavam autorizados como expertos, falando para a sociedade civil 

sobre a constitucionalidade da reforma do ensino.  

Os pareceristas – Francisco Moratto, Spencer Vampré, Cardoso de Mello Netto, 

Reynaldo Porchat e Alfredo Bernardes da Silva – compartilhavam em suas trajetórias a 

passagem pela Faculdade de Direito de São Paulo, exceto por Clovis Bevilaqua, que se formou 

pela Faculdade de Direito do Recife. Retratando um período anterior ao abordado neste estudo, 

Sergio Adorno (1988, p. 237) analisa a formação dos bacharéis da Academia de Direito de São 

Paulo, dizendo que a militância “fez da vida intelectual uma forma de convivência 

essencialmente política”. O diploma representava uma possibilidade de participação em 

diferentes esferas da sociedade, pois “foi através do jornalismo que o acadêmico/bacharel 

aprendeu a complexa arte da política. O periodismo representou a antessala dos gabinetes 

executivos, da tribuna parlamentar, dos tribunais judiciários” (ADORNO, 1988, p. 23). Assim, 

a Academia de Direito na capital paulista formou grande parte daqueles que viriam a ser 

governantes e homens públicos do período. 

Pensamos que o campo do Direito tem vantagens que estão associadas a questões 

de poder, por exemplo, a forma como o Estado organiza a magistratura. Com o advento da 

República em 1889 e com a Constituição de 1891, há “um amplo e duradouro processo de 

burocratização e centralização do aparelho estatal” (PERISSINOTO, 1999, p. 95), em que ser 

funcionário público deixa gradativamente de ser um privilégio, passando a vigorar o critério do 

mérito. Como o autor mostra, há a instalação das funções administrativas e a hierarquia entre 

os trabalhos de acordo com competência e autoridade. Das informações biográficas arroladas, 

Francisco Moratto, Cardoso de Mello Netto, Reynaldo Porchat e Clovis Bevilaqua exerceram 

algum cargo político, seja de deputado federal, senador, prefeito ou governador. Francisco 

Moratto e Cardoso de Mello Netto, por exemplo, foram fundadores do Partido Democrático em 

1926 e fizeram oposição à presidência de Washington Luis. Assim, há uma imbricação de 

funções e cargos no que tange aos bacharéis em direito, lembrando que, conforme Angela 

Alonso (2002, p. 133), os bacharéis formavam-se políticos, mas ocupavam cargos do ensino 

enquanto aguardavam vaga no parlamento. 

Outro nível de inter-relação entre esses sujeitos – especificamente Francisco 

Moratto, Spencer Vampré e Reynaldo Porchat –, em que fica claro como as relações são 

interconectadas com outras redes, é o fato de, além de serem professores da Faculdade de 

Direito de São Paulo, pertencerem ao grupo dirigente da Liga Nacionalista; portanto, conheciam 

de perto Sampaio Doria e, a seu modo, partilhavam das pautas encabeçadas pela organização 

(MEDEIROS, 2005). Apesar de se vincularem à mesma instituição, não há consenso entre os 
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pesquisadores sobre os termos em que a Liga Nacionalista teria apoiado Sampaio Doria em sua 

atuação à frente da diretoria do ensino paulista. Medeiros (2005) afirma que o reformador 

recebeu em diversos momentos o apoio da entidade. A pesquisadora atribui à Liga Nacionalista 

não só a indicação para o cargo de diretor da Instrução Pública, como o acompanhamento da 

gestão e a própria decisão de Sampaio Doria de se exonerar, mas pondera:  

 

[...] 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 ao analfabetismo – à época, uma das mais alardeadas bandeiras 

de luta da entidade, já conhecida por um certo público. Para debelar as críticas dos 

“opositores da reforma” a melhor estratégia parecia ser, então, descaracterizá-la como 

expressão de uma luta política. [...] Assim, quem sabe, a entidade deveria interferir o 

mínimo possível no debate, já que se o fizesse poderia perder o que havia conquistado. 

(MEDEIROS, 2005, p. 231) 

 

Pela leitura dos jornais, verificamos que não havia consenso entre os membros da 

Liga Nacionalista sobre a reforma. A única exceção relativamente a uma publicação 

institucional se deu quando em reunião do Conselho Deliberativo da entidade foi votada, em 

meio a discordâncias, uma moção de aplausos à campanha contra o analfabetismo encampada 

pelo governo, mas na imprensa parece-nos que a celeuma em torno da aprovação da moção 

reverberou mais do que a moção em si.50 Durante a tramitação do projeto de lei, Manoel 

Cyridião Buarque51 e Ruy de Paula Souza escreveram n’O Estado de S. Paulo mostrando-se 

                                                 
50 Em 23 de novembro de 1920, o Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo divulgaram que na sessão do 

Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista Eurico Sodré propôs que a entidade publicasse uma moção de aplausos 

ao governo sobre a resolução do analfabetismo. Contudo, na explicação desses jornais, a ideia da moção encontrou 

resistência por parte de Moacyr Piza. Com algumas alterações, os jornais relataram que a moção foi aprovada por 

unanimidade. No dia seguinte e subsequentes, o Jornal do Commercio transcreveu três cartas de Moacyr Piza. Na 

primeira, ele afirmou que votou a favor da moção de aplausos, mas com restrições. Ele citou que Henrique Bayma 

dissera que a Liga Nacionalista não tinha que votar moção nenhuma, diferentemente do que havia sido noticiado 

pelos matutinos, no sentido de que este teria dado pronto apoio. Relatou, ainda, que Prudente de Moraes Netto leu 

no livro de atas que a Liga Nacionalista já havia em 25 de agosto daquele ano se pronunciado com aplausos à 

campanha contra o analfabetismo, de modo que seria uma repetição publicar mais uma moção do mesmo tema. 

Também em 24 de novembro, A Gazeta destacou que Gama Cerqueira, em reunião da Liga Nacionalista, 

manifestou-se favorável à reforma. Em 25 de novembro, o Jornal do Commercio publicou a moção aprovada por 

unanimidade no conselho deliberativo da Liga Nacionalista: “A Liga Nacionalista tem a honra de manifestar ao 

Governo de S. Paulo os aplausos à sua ação tenaz e enérgica, no sentido de conseguir a alfabetização de todas as 

crianças do Estado de São Paulo” (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920j, p. 5). No mesmo dia, O Estado 

de S. Paulo registrou que Moacyr Piza não tinha razão em sua carta quando atribuiu a esse jornal outros intuitos 

“que não de informação jornalística” (NOTAS..., O Estado de S. Paulo, 1920h, p. 4). Em 27 de novembro, nova 

carta de Moacyr Piza foi publicada no Jornal do Commercio. O autor acusou quem repassou a notícia às redações 

e disse que O Estado de S. Paulo “havia sido iludido na sua boa fé, por algum esperto cavalheiro que, desejando 

um barretada ao poder, teria, acaso, embutido à redação do respeitável órgão informações que não exprimem a 

verdade do que se passara, praticando, assim, uma torpe exploração com o nome da Liga” (PIZA, Jornal do 

Commercio, 1920b, p. 5-6). 
51 Frequentou boa parte do curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife, mas o abandonou no último ano, 

passando a se dedicar ao magistério. Lecionou no Rio de Janeiro no Colégio Pedro II. Depois, mudou-se para São 

Paulo, passando a lecionar na Escola Normal.  
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favoráveis à reforma; Mario Pinto Serva, contrário. Além deles, Francisco Moratto, Spencer 

Vampré e Reynaldo Porchat foram consultados pelo Jornal do Commercio e escreveram 

pareceres contrários. Todos eram membros da Liga Nacionalista, porém se posicionaram 

individualmente, não em nome da agremiação. Adentramos, assim, na difícil tarefa de captar o 

fenômeno dos movimentos e rupturas entre os sujeitos e grupos, pois a singularidade de cada 

sujeito “é usualmente de difícil apreensão precisamente por ser uma configuração instável, com 

flutuações de membros, duração curta e baixa institucionalização, como manifestações difusas, 

voláteis” (ALONSO, 2002, p. 268), mesmo participando de uma mesma entidade. Pois, 

habitualmente, como mostra a autora, são os eventos, associações, clubes que dão corpo às 

ideias individuais, mas, como no caso aqui analisado, percebem-se rupturas dentro de uma 

mesma instituição. 

Sobre a posição da Liga Nacionalista, Boto (1994-1995, p. 159) expõe que “de 

acordo com as atas, teria havido no próprio interior da Liga Nacionalista certa relutância em 

acatar a legitimidade da cobrança de taxas dos alunos que frequentassem terceiro ou quarto ano 

primário em escolas públicas”. Pela análise da imprensa, vemos uma atuação tímida da Liga 

Nacionalista em face dos embates que Sampaio Doria enfrentou, com apenas uma nota de apoio 

que aplaudia a ação do governo para alfabetizar as crianças, não mencionando outros aspectos 

da reforma, como as próprias medidas nacionalistas e cívicas que a reforma propunha e que 

também compunham, juntamente com o combate ao analfabetismo, bandeiras da agremiação.52 

Os dados que Boto traz endossam a percepção de que a taxação do ensino médio foi a medida 

que mais gerou oposição à época. 

Vemos, assim, que os educadores não foram chamados pelos jornais para darem 

seus pareceres, nem mesmo a “elite do professorado paulista” (BONTEMPI JR., 2011, p. 145), 

com exceção de Carlos Escobar53, Manoel Cyridião Buarque e Ruy de Paula Souza, professores 

da Escola Normal que expressaram – por iniciativa própria, assim nos parece – suas opiniões 

na imprensa, tendo o primeiro publicado artigos n’O Combate e os outros dois, n’O Estado de 

S. Paulo. No mais, encontramos no Jornal do Commercio cartas de leitores assinadas por 

professores, mas apenas aquelas contrárias à reforma, coadunando-se com a posição do jornal. 

Os professores missivistas não foram convidados a dar pareceres sobre a instrução pública 

paulista: suas escritas foram espontâneas. Isso traz à tona a seguinte questão: qual era a 

                                                 
52 Em dezembro, quando o projeto de lei já estava sendo debatido no senado, a Liga Nacionalista promoveu uma 

conferência sobre o nacionalismo na reforma, conforme se verá no capítulo seguinte.   
53 Formado pela Escola Normal de São Paulo, ocupou diversos cargos do magistério primário. Fundou em Santos 

o Partido Socialista do Brasil e militou na imprensa. 
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representatividade e legitimidade da categoria profissional dos educadores à época? Catani 

(1989) defende que a Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, fundada 

em 1901, já representava uma organização da categoria profissional docente, mantendo por 

mais de uma década as publicações regulares da Revista de Ensino. A partir dos anos de 1910, 

a entidade enfraqueceu, perdendo autonomia ao se tornar porta-voz das ações da Diretoria Geral 

da Instrução Pública e encerrando suas atividades em 1918. A pesquisadora defende que nesse 

período é construído um campo educacional: 

 

[...] o espaço que inclui a vida e os interesses de grupos profissionais, a elaboração e 

difusão de trabalhos que visam ao estabelecimento de formas legítimas de tratamento 

para as questões de âmbito educativo, as instituições escolares e os mecanismos 

criados para manter o campo delimitado e em atividade. (CATANI, 1989, p. 1-2) 

 

Para a autora, o magistério estava em processo de organização como categoria 

profissional; em sua tese, defende que a Revista de Ensino materializou a circulação e o debate 

dos saberes e fazeres pedagógicos, em que as discussões do cotidiano escolar e a organização 

burocrática da profissão compunham a temática dos artigos. Conforme Catani (1989), 

compreende-se que havia um campo educacional em formação nas décadas iniciais do século 

XX em São Paulo. Porém, os campos, conforme Bourdieu (2007), são necessariamente espaços 

de tensão, que possuem regras próprias de funcionamento. A autonomia na atuação, conquanto 

indispensável, pode ser maior ou menor em virtude de sua força relativamente aos outros 

campos. Assim, quando a Revista de Ensino se torna porta-voz do governo, sua autonomia é 

relativizada. 

Entendemos que houve um movimento de reconhecimento externo do campo 

educacional por ocasião do Inquérito de 1914, quando O Estado de S. Paulo deu voz aos 

especialistas pertencentes aos gestores da Instrução Pública, como sujeitos autorizados a falar 

da situação da instrução pública no espaço de um jornal. Como Bontempi Jr. (2011) analisa, o 

matutino construiu uma pauta que legitimou a fala desses sujeitos, apresentados como 

portadores de um diagnóstico isento e racional. Para responder ao inquérito, foram convidados 

um colaborador do jornal e um seleto grupo de 13 educadores representantes de diferentes 

cargos da Diretoria da Instrução Pública, diretores e inspetores; professores, contudo, não foram 

convidados (BONTEMPI JR., 2011).  

Antunha (1976) afirma que as lacunas e soluções trazidas pelo Inquérito de 1914 

comporiam as medidas da Reforma de 1920. Fato semelhante o autor atribui ao Anuário do 

Ensino de 1918, que, em sua visão, tratou de maneira consciente a situação da instrução pública 
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paulista e revelou a urgência de uma reforma do ensino, deixando transparecer alguns dos 

princípios da Liga Nacionalista, como a necessidade de alfabetização da população.  

 

Considerada impossível a solução financeira, buscava-se uma solução técnica, isto é, 

uma reorganização dos serviços educacionais com vistas a aumentar-lhes o 

rendimento. Daí o apelo a especialistas e a estudiosos, aos quais Oscar Thompson 

chegou a dirigir carta-circular solicitando alvitres. (ANTUNHA, 1976, p. 180, grifo 

do autor) 

 

O autor mostra ainda que o aumento dos impostos não estava na mira dos 

congressistas, havendo certo consenso de que a solução para o ensino público deveria ter um 

cunho técnico. O deputado Antonio Felix não via outra solução que não o aumento dos impostos 

e das rendas públicas; algo semelhante Victor Vianna declarou no Jornal do Commercio. Nessa 

linha, entende-se que Washington Luis, ao convidar Sampaio Doria, enxergava nele um técnico, 

como também relatou o Jornal do Commercio. Aos olhos de um governante, sua proposta de 

erradicação do analfabetismo com a escola de dois anos pode ter parecido, como alertou 

Lourenço Filho (1976), sedutora pelo aspecto eficaz e com pouco acréscimo de despesa aos 

cofres públicos.  

Contudo, Nagle (1976, p. 210-11) afirma que “o reformador não era um ‘técnico 

em assuntos educacionais; era antes de tudo, um pensador voltado para problemas de natureza 

extraescolar”. O autor diz ainda que é a partir da década de 1920 que as questões tipicamente 

educacionais ganhariam centralidade. Carvalho (1998), por sua vez, aduz que as propostas 

pedagógicas defendidas pela Associação Brasileira de Educação (ABE) eram um programa de 

ação social, mas que projetavam a organização racional do trabalho, em que a educação passava 

a condensar diferentes expectativas de controle e de organização social, política e econômica, 

mostrando conflitos internos. Para a autora, o projeto de ação da ABE era uma política 

autoritária, sendo que os diferentes grupos buscavam ampliar sua atuação na sociedade civil. 

Ademais, sob o nome da ABE e seu discurso cívico de que a educação era o maior problema 

nacional, congregavam-se educadores, médicos, advogados e outros profissionais, mas 

principalmente engenheiros, o que explica essa associação haver sido fundada na Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro.  

Ao longo dos anos de 1920, a pesquisadora observa uma mudança de perspectiva 

no cenário educacional brasileiro, em que as reformas educacionais desse período, como 

também a campanha educacional liderada pela ABE, deslocam para o despreparo das elites as 

causas do malogro do atraso nacional, antes atribuído ao analfabetismo da população; com isso, 

são revistos os objetivos da educação, em seus aspectos sociais e seu potencial conformador. 
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Carvalho (1998) afirma ainda que, se antes a difusão das primeiras letras era equivalente da 

consolidação da República, após a Reforma de 1920 ela se tornou uma arma perigosa. A autora 

defende, em contraposição a Nagle, que a mudança de enfoque com ênfase na suposta qualidade 

do ensino em detrimento da simples difusão da alfabetização não foi decorrente de questões 

pedagógicas e argumentos estritamente técnicos, mas políticos, com vistas ao controle social. 

 

[...] na realização desse programa, o lema não é mais a luta contra o analfabetismo. 

Reformar a Instrução Pública passa a se configurar como estratégia política que 

gradativamente abandona a matriz liberal que havia norteado a Reforma Sampaio 

Dória e as campanhas de alfabetização desenvolvidas sob lema “representação e 

justiça”, estratégia política cujo alvo passa a ser “uma grande reforma de costumes, 

capaz de ajustar os homens a novas condições e valores de vida”. (CARVALHO, 

2000, p. 233) 

 

A autora diz que a Reforma de 1920 evidenciou os limites e a inadequação do 

modelo escolar republicano pautado no ensino enciclopédico, mas seu malogro transformou 

também em fracasso a campanha contra a erradicação do analfabetismo, passando a simbolizar 

um caminho a ser evitado. Além disso, “fez naturalmente abortar essa tentativa incipiente de 

liderança de São Paulo no programa educacional brasileiro e frustrou as tentativas de 

exportação da solução paulista para outra unidade da Federação” (ANTUNHA, 1976, p. 208, 

grifo do autor). 

Ao analisar a discussão da Reforma de 1920 na imprensa, inferimos que o 

magistério era um campo difuso, de pouca visibilidade e reconhecimento social, pois não se 

veem os jornais dando a palavra aos professores e gestores ou àqueles que seriam a “elite do 

professorado paulista”. Tampouco esses profissionais são vistos organizando-se em uma 

categoria para apresentar um parecer, o que não quer dizer que se esperasse uma única posição 

de um grupo tão numeroso e diverso. O máximo que se observa são opiniões individuais sendo 

publicadas de modo espontâneo por meio de cartas de leitores e algumas publicações de Ruy 

de Paula Souza, Cyridião Buarque e Carlos Escobar.54 Vale lembrar que Ruy de Paula Souza, 

no momento da reforma, exercia o cargo de deputado na câmara estadual, cumprindo a ele, 

nesse momento, o papel de chancelar a reforma. 

Podemos dizer que a Reforma de 1920 encontra-se no fogo cruzado de duas 

concepções: de um lado, conforme Catani, desde 1901, com a Associação Beneficente do 

Professorado Público de São Paulo, já se poderia observar a formação do campo educacional 

paulista; de outro, nos termos propostos por Nagle, somente na década de 1920 é que surge a 

                                                 
54 Localizamos duas cartas assinadas por grupos de professores no Jornal do Commercio, mas nelas não há uma 

crítica direta à reforma. 
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figura do técnico em educação. Embora o autor não trabalhe propriamente com a ideia de 

campo, quer-nos parecer que dificilmente a construção deste poderia ter tido início antes de 

existirem os profissionais que o comporiam. Entendemos, com Catani (1989), que os 

professores e administradores do ensino paulista já estavam, ainda que de forma incipiente, 

organizados numa categoria profissional, pertencendo a um campo frágil e com autonomia 

relativa, nos termos de Bourdieu (2007). Justamente por isso, e não por supostamente não 

existirem, é que suas vozes eram ainda abafadas por outros campos. A reforma tinha também a 

intenção de padronizar os concursos públicos para os professores – indicando com isso que já 

havia tais concursos, ainda que esparsos, e que se desejava reforçá-los e ampliá-los, com o que 

se estaria igualmente fortalecendo o frágil, mas já existente, campo educacional. Outra 

iniciativa da reforma com vistas a fortalecer a categoria profissional foi a criação de delegacias 

regionais para inspetores, com competência reconhecida e indicação da criação de uma 

faculdade de educação, a qual acabou não se efetivando. 

Em síntese, observamos um padrão no modo pelo qual o Jornal do Commercio 

apresentou os pareceristas: ocupantes de um papel de distinção e de uma representação 

construída em torno do fato de serem bacharéis em direito. Mario Guastini usou sua folha 

propondo uma consulta e valendo-se do seu poder de pressão política para apontar os rumos da 

sociedade. Trata-se de sujeitos que discutiam e negociavam, valendo-se de recursos como a fala 

e a escrita, a fim de influenciar outras áreas. Portanto, quando pautou a constitucionalidade do 

projeto de lei, convidando jurisconsultos para darem seus pareceres, o Jornal do Commercio 

deslocou a discussão da conveniência, oportunidade e propósito da reforma para uma discussão 

sobre sua juridicidade. Conforme Michel de Certeau (1994), há uma estratégia em que um 

sujeito de poder impõe uma relação de forças num ambiente, gerindo as relações com a 

exterioridade e impondo um lugar. É justamente isso que se vê com as publicações do referido 

matutino: o Jornal do Commercio interfere na produção da notícia dos demais jornais, uma vez 

que a pauta sobre a reforma foi propositadamente fixada na temática da constitucionalidade. 

Ocupando postos-chave do espaço público e da organização burocrática do Estado – como a 

Faculdade de Direito, a Liga Nacionalista, a câmara, o senado, a magistratura – e na qualidade 

de expertos, os pareceristas foram ouvidos e tiveram seu discurso legitimado e autorizado, em 

detrimento de professores, inspetores e diretores.  

 

3.3  OS PARECERES DOS JURISCONSULTOS E A REAÇÃO DA IMPRENSA 

 

É fato que a discussão legislativa sobre a legalidade do projeto de lei aconteceria de 
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qualquer maneira, mas a discussão dos termos legais extrapolou o recinto legislativo ao se 

tornar tema na imprensa com os pareceres dos expertos. Nesse movimento, percebemos a clara 

intenção do Jornal do Commercio de intervir na discussão do projeto de lei que estava em 

andamento no congresso estadual. Assim, seguindo os alertas de Gondra (2001) e Faria Filho 

(2005), neste tópico analisaremos os conflitos, disputas e silêncios, dando luz ao movimento e 

ao jogo de forças dos sujeitos e instituições durante a tramitação, verificando por suas ações as 

posições que de fato foram assumidas. Por outro lado, pautar a constitucionalidade do projeto 

de lei pode ser entendido como uma forma utilizada pelo Jornal do Commercio para abordar o 

tema sem que precisasse debater seus termos educacionais, de tal maneira que a discussão do 

mérito pedagógico da reforma fosse posta em segundo plano. Ainda que se entenda que o 

aspecto constitucional de qualquer reforma deva ter prevalência sobre quaisquer outros, 

reiteramos que o Jornal do Commercio optou por continuar questionando a constitucionalidade 

da reforma, mesmo após o parecer da Comissão de Justiça, Constituição e Poderes e a final 

aprovação do projeto de lei na câmara, isto é, o jornal não avançou para uma discussão sobre 

seus aspectos pedagógicos. 

Embora quatro jornais tenham se mostrado contrários às publicações do Jornal do 

Commercio, publicando diariamente notas, artigos e editoriais, suas ações não foram articuladas 

e uniformes e suas reações aos pareceres no âmbito dos argumentos foram residuais e difusas, 

sendo expressões típicas do movimento repetitivo da imprensa. Desse modo, percorremos de 

perto, diariamente, as publicações dessas folhas, atentando ao modo como a imprensa operou, 

pois o debate foi reiterado dia após dia e convergiu para o tema da constitucionalidade da 

reforma mesmo nos jornais a ela favoráveis. Ademais, não se pode deixar de considerar que a 

imprensa, como empresa, age em busca de favorecimentos, portanto, seus posicionamentos são 

ações interessadas, embora a maior parte dos jornais analisados, exceto O Combate, alegue 

fazer um jornalismo neutro e imparcial.55  

Em 17 de novembro, o Jornal do Commercio dedicou mais de uma página à reforma 

do ensino, publicando com destaque os três primeiros pareceres, o primeiro deles de autoria de 

Francisco Moratto. Nele, o parecerista asseverou que o Estado tinha de oferecer gratuita e 

obrigatoriamente o ensino primário. O problema residia no que seria entendido por mínimo de 

ensino necessário, ao que Moratto respondeu que este era um conceito “flutuante” e “variável” 

no tempo e espaço. Argumento semelhante foi defendido no parecer da Comissão de Justiça, 

                                                 
55 A organização das fontes neste tópico buscou acompanhar a tramitação do projeto no congresso estadual e a 

publicação dos pareceres. No entanto, em alguns momentos, reunimos as publicações tematicamente e fazemos 

uma breve incursão, retornando a seguir à cronologia dos eventos.  
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Constituição e Poderes, quando se destacou que em pedagogia não havia regras certas e fixas, 

invariáveis. Havia regras gerais, mas que variariam de lugar para lugar, observando as 

circunstâncias do meio e as necessidades sociais. Para o parecerista, porém, quem observasse 

as modificações ocorridas na instrução verificaria que elas aconteceram com vistas a aumentar 

e não a diminuir as matérias ensinadas nas escolas. 

Para Moratto, além de causar um retrocesso, o projeto estaria em manifesta colisão 

com o texto constitucional ao impor uma taxa sobre o que, intitulados de ensinos médio e 

complementar, em verdade concerniriam ao que sempre se chamou ensino primário. Para o 

parecerista, o projeto feria a Constituição, conforme as interpretações literal, lógica e positiva. 

Segundo explica, a primeira dessas formas de interpretação tinha como instrumento a gramática 

e o sentido das palavras. Para o jurista, quando o legislador constituinte usa a locução “ensino 

primário”, ela tem de ser entendida por seu conteúdo, isto é, com base nas matérias que seriam 

necessárias para essa etapa do ensino. Pela segunda, interpretava-se a intenção do legislador, 

não podendo admitir-se que, ao editar o preceito da gratuidade e obrigatoriedade, ele “quisesse 

aludir a um ensino primário inferior no futuro ao que já era do programa oficial desde 1857” 

(MORATTO, Jornal do Commercio, 1920, p. 3). Pela terceira, interpretava-se a vontade do 

legislador, partindo o parecerista do princípio de que: 

 

Se a instrução é uma necessidade de vida e a vida atual reclama conhecimentos mais 

variados e intensos que outrora, não se concebe que se possa dizer hoje ensino 

primário aquilo que já não o era no conceito e no modo de falar dos antigos. Se 

modernamente é mister o preparo mais profundo, não há admitir que o ensino primário 

de hoje possa ser inferior àquele que antecedeu de muitos anos à data em que a lei foi 

feita. O legislador constituinte não quis nem podia querer semelhante absurdidade. 

(MORATTO, Jornal do Commercio, 1920, p. 3) 

 

Valendo-se da hermenêutica jurídica, o parecerista estruturou sua interpretação em 

três níveis. Moratto adentra a seara educacional para dizer que o legislador constituinte não 

poderia entender por ensino primário algo inferior ao que já era ministrado, e que a instrução 

tinha de ser uma preparação para a vida. Assim, ele organizou sua argumentação prescrevendo 

o que seria o ensino primário, para chegar à seguinte conclusão: 

 

É, pois, flagrantemente inconstitucional o projeto em discussão no tópico que sujeita 

a taxas os ensinos denominados médio e complementar, compreensivos de matérias 

dos últimos anos dos grupos escolares e cursos complementares, que de há muito se 

incorporaram no ensino público primário. O fato de haver denominado primário 

somente ao ensino relativo a saber ler, escrever e contar, não tem alcance nenhum. A 

mudança de nome não acarreta a mudança da essência das coisas. As coisas são o que 

são e não aquilo que com falsos apelidos se pretende que sejam. Não é denominação 

que caracteriza a coisa e sim a sua essência [...]. (MORATTO, Jornal do Commercio, 
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1920, p. 3, grifo nosso) 

 

Na mesma linha defendida por Alcantara Machado em seu parecer, Antunha (1976, 

p. 174) diz que “se o projeto simplesmente suprimisse o 3.º e 4.º ano e estabelecesse que o curso 

primário deveria ter a duração de apenas dois anos, passando-se em seguida para o nível 

secundário, não teria havido provavelmente qualquer objeção de natureza constitucional”, ao 

passo que a discussão da dimensão pedagógica, isto é, do propósito educacional da reforma, 

possivelmente se tornaria mais patente. Desse modo, o problema estaria na criação e localização 

do ensino médio – pois o ensino complementar não fora alvo de embates –, ou seja, se 

pertenceria ao ensino primário ou ao secundário ou, ainda, se seria uma etapa intermediária. A 

comissão deu parecer favorável ao projeto com base na seguinte argumentação: o projeto 

reduziu a dois anos o ensino primário nas escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares, 

suprimindo os terceiro e quarto anos, como já havia sido suprimido o quinto ano noutros tempos 

pela própria câmara e reduzido também o ensino rural a dois anos. Contudo, o parecer não 

especificava se o ensino médio seria uma etapa intermediária ou se pertenceria ao ensino 

secundário. 

Juntamente com o parecer de Moratto foi publicado o de Spencer Vampré, que 

enalteceu Washington Luis, Alarico Silveira e Sampaio Doria: “Está, na direção do Estado, 

quem se distingue por uma férrea vontade de governante; está na Secretaria do Interior, um 

espírito aberto a todos os influxos do saber contemporâneo; está, na Diretoria da Instrução, uma 

individualidade que honra a cultura e o magistério de São Paulo” (VAMPRÉ, Jornal do 

Commercio, 1920, p. 3). O parecerista transcreveu os termos da Constituição estadual que 

previam a competência do congresso estadual para legislar sobre o ensino público: “há vinte e 

nove anos, se promete ao povo paulista o ensino primário gratuito e obrigatório. [...] A 

obrigatoriedade do ensino tem sido assim letra morta” (VAMPRÉ, Jornal do Commercio, 1920, 

p. 3, grifo nosso). Portanto, de modo semelhante ao defendido por quem era favorável à 

reforma, Vampré registrou que a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino estavam garantidas 

na Constituição, porém não vinham sendo cumpridas.56 

Para o jurista, após o ensino primário, para o qual seria insuficiente a simples 

“alfabetização, isto é, saber ler, escrever e contar”57 (VAMPRÉ, Jornal do Commercio, 1920, 

p. 3, grifo do autor), viria necessariamente o ensino secundário. Portanto, os ensinos médio e 

                                                 
56 Nessa fala, identificamos uma impropriedade no uso da expressão “há vinte e nove anos”, a qual retomaremos 

quando analisarmos o parecer de Reynaldo Porchat. 
57 Nota-se que o parecerista usa o termo alfabetização, explicando o seu significado, ratificando nossa nota n.º 35. 
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complementar ou concerniriam ao ensino primário ou ao secundário, mas “quem ousaria 

afirmar que o curso primário está concluído quando uma criança [...] sabe tartamudear umas 

palavras, desenhar uns garranchos e fazer operações, contando, talvez, pelos dedos?” 

(VAMPRÉ, Jornal do Commercio, 1920, p. 3). Portanto, verificamos uma apreciação 

pedagógica, e não exclusivamente jurídica, por parte de Vampré quando disserta sobre o que 

seria esperado do ensino primário, mas o faz pela negativa, isto é, referindo-se àquilo que as 

pessoas não entendem por ensino primário. Ao fazer questionamentos pedagógicos, portanto, 

extrapolou seu campo de expertise. Em seguida, Vampré expôs a missão da escola: 

 

A missão atual da escola é, sobretudo, e antes de tudo, educar homens fortes, válidos 

e inteligentes que compreendam a formação histórica de seu país, e o papel que está 

destinado a representar, se cada um souber ajudar-se a si mesmo, é ser o criador de 

sua própria personalidade moral. (VAMPRÉ, Jornal do Commercio, 1920, p. 3) 

 

Observa-se nesse parecer a presença de um debate pedagógico e político da 

reforma, uma vez que o jurisconsulto, além de elucubrar sobre a formação dos alunos, 

vislumbrava um modelo desejável de cidadão para a pátria. Aprender a ler, escrever e contar 

“são apenas os três primeiros degraus, os mais baixos, os mais insignificantes, na escala 

educativa” (VAMPRÉ, Jornal do Commercio, 1920, p. 3). Vampré assim indica sua posição: 

“o que não me parece possível é que alguém sustente a legalidade do Projeto perante a 

Constituição. Ele não é somente contrário ao texto: é contrário às realidades de vida 

contemporânea, e aos muitos sagrados interesses do Estado de S. Paulo” (VAMPRÉ, Jornal do 

Commercio, 1920, p. 3). Diferentemente dos outros pareceristas, Vampré não utiliza o termo 

“inconstitucional” para qualificar o projeto de lei, mas o faz por meio de um circunlóquio: “Ele 

não é somente contrário ao texto [da Constituição]”. 

Para Moratto e Vampré, o ensino primário não poderia ser reduzido ao aprendizado 

das primeiras letras; portanto, o ensino médio seria uma complementação necessária do ensino 

primário. Por esse raciocínio, o ensino médio teria de ser oferecido obrigatória e gratuitamente 

a todas as crianças em idade escolar. Além do juízo pedagógico dos pareceres, vale perspectivar 

essas opiniões relativamente à posição de Sampaio Doria, que defendia um ensino primário de 

sete anos. Ademais, relembramos que não foi o reformador quem exigiu o pagamento da taxa 

para os ensinos médio e complementar: essa foi uma determinação de Washington Luis, que, 

inclusive, alterava a concepção pedagógica da reforma. Pela análise das diferentes disposições 

de forças necessárias à construção e aprovação do projeto, observamos que Sampaio Doria 

pretendia com a reforma dois anos de curso para todas as crianças, garantindo o preceito 
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constitucional e oficializando o que na prática já acontecia na maioria das escolas isoladas. Mas, 

simultaneamente, seria ampliada a possibilidade de educação com os ensinos médio e 

complementar, razão por que talvez Sampaio Doria tenha no fim aceitado a imposição da 

cobrança da taxa. 

Compondo a mesma publicação, o terceiro parecer era de autoria de Cardoso de 

Mello Netto. Também enunciando a divisão do ensino em quatro níveis – primário, secundário, 

profissional e superior –, o parecerista expôs que cumpriria aos estados oferecer às crianças o 

ensino primário, não podendo criar outra divisão além dessas quatro, questionando a legalidade 

do projeto: 

 

Poderia fazê-lo sem ferir a Constituição Federal e a de S. Paulo? Não. Após o ensino 

primário, só pode vir o ensino secundário. Todo grau de ensino criado pelo legislador 

ordinário anteriormente ao ensino secundário e posteriormente ao apelidado primário 

deve ser considerado, igualmente, ensino primário – mera subdivisão do ensino 

primário em três graus [...]. (MELLO NETTO, Jornal do Commercio, 1920, p. 3) 

 

Cardoso de Mello Neto ateve-se ao exame jurídico dos dois quesitos formulados 

por Mario Guastini, dizendo ser inconstitucional o projeto de lei, pois os ensinos médio e 

complementar eram subdivisões do ensino primário, de modo que não poderiam ser cobradas 

taxas nessas etapas: “Do que se conclui ser inconstitucional” (MELLO NETTO, Jornal do 

Commercio, 1920, p. 3). O parecer baseou-se na interpretação de que o ensino estava dividido 

em quatro etapas e que qualquer nova nomenclatura delas seria apenas uma subdivisão. 

As publicações dos pareceres de Francisco Moratto, Spencer Vampré e Cardoso de 

Mello Netto alcançaram a pauta da reforma do ensino na imprensa. Destacamos que, uma vez 

feita a consulta aos jurisconsultos e publicados os pareceres de que já dispunha o Jornal do 

Commercio, os diferentes jornais paulistas passaram a publicar diariamente matérias sobre a 

reforma, não se isentando de discutir sua constitucionalidade, debate que corria em paralelo à 

discussão na Comissão de Justiça, Constituição e Poderes. No entanto, os jornais favoráveis à 

reforma não saíram em defesa do projeto de lei no dia seguinte ao envio à comissão; fizeram-

no apenas após a publicação dos pareceres, em um movimento de reação.  

A publicação dos pareceres pode ter sido recebida pelos demais jornais como um 

fato excepcional, um tipo de notícia “de última hora” e imprevista, porque foi na mesma tarde 

que A Gazeta, e no dia seguinte que o Correio Paulistano e A Platéa, lançaram em suas 

primeiras páginas artigos em prol da reforma, criticando a “campanha jornalística” 

oposicionista do Jornal do Commercio. Nesse dia, O Estado de S. Paulo não rebateu 

diretamente o Jornal do Commercio nem demarcou sua opinião em editorial, mas publicou dois 
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artigos assinados, um de Ruy de Paula Souza e outro de Monteiro Lobato.58 

Com o artigo “A reforma do ensino em face da Constituição do Estado” publicado 

em capa, o vespertino A Gazeta deu uma resposta direta aos pareceres publicados pela manhã 

no Jornal do Commercio. A rapidez indica não apenas o fato de os jornalistas acompanharem 

de perto as publicações dos demais jornais, como demonstra a relevância que os pareceres dos 

jurisconsultos tiveram tão logo foram publicados, pois até então a reforma não era pauta diária 

d’A Gazeta, sendo-o, como vimos, apenas do Correio Paulistano, do Jornal do Commercio e 

d’O Combate. Novamente, mais do que a reforma em si, os dados coletados nos permitem 

interpretar que os pareceres a respeito dela é que colocaram o tema na ordem do dia dos jornais 

analisados. 

Para o vespertino, era incumbência dos legisladores estaduais definirem como seria 

estruturado o ensino primário. O redator exemplificava que a reforma poderia ter determinado 

apenas 12 meses de ensino primário, mas que ela havia definido o dobro. Para ele, 

inconstitucional era a situação da instrução pública naquele momento, que não oferecia a todas 

as crianças em idade escolar o ensino primário, obrigatório e gratuito como a Constituição 

estadual definia. Ao enaltecer a atitude do governo de olhar para a situação alarmante do 

analfabetismo em São Paulo e procurar resolvê-la, A Gazeta criticou de forma incisiva a ação 

do Jornal do Commercio: “analisar os pontos capitais do plano patriótico do governo e que têm 

sido apreciados sob falsos prismas pelos seus opositores, chefiados pelos ilustres colegas do 

Jornal do Commercio” (A REFORMA..., A Gazeta, 1920d, p. 1). O jornal expôs que apenas 

uma minoria privilegiada tinha acesso à escola, sendo incumbência do governo combater o 

analfabetismo e oferecer mais escolas. O vespertino criticou ainda os juristas por se apegarem 

a interpretações consagradas pela hermenêutica jurídica, desconsiderando a situação prática da 

instrução pública paulista.  

Em 18 de novembro, o Correio Paulistano deixou de publicar a série “Notas à 

margem da reforma” e passou a tecer suas críticas no editorial “Notas”, dando resposta clara ao 

Jornal do Commercio: 

 

[...] diante de uma verdadeira campanha jornalística, promovida e sustentada por esse 

órgão das classes conservadoras, contra a medida governamental, que tem por escopo, 

precisamente, a extinção do analfabetismo, pela obrigatoriedade e gratuidade do 

ensino primário! (NOTAS, Correio Paulistano, 1920b, p. 1, grifo nosso) 

 

Para rebater as ideias veiculadas pelo Jornal do Commercio, o Correio Paulistano 

                                                 
58 Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, escritor e dono da Revista do Brasil. 
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trabalhou em diversos artigos a ideia de estar em andamento uma “campanha jornalística” 

contra a reforma. No dia seguinte à publicação do Correio Paulistano, o Jornal do Commercio 

afirmou que aquele jornal anunciara uma grande verdade sobre o fato de ele (Jornal do 

Commercio) ser um órgão conservador, bem diferente dos órgãos oficiais, aludindo à folha 

perrepista: “Essa é a função dos órgãos conservadores: discutir calmamente, sem paixão, as 

questões, para orientar o público e aconselhar os dirigentes” (VARIAS..., Jornal do 

Commercio, 1920l, p. 3). Ainda na publicação do dia 18, o Correio Paulistano questionou de 

onde viria a vontade do Jornal do Commercio de combater e desaprovar sistematicamente a 

reforma, numa atitude de “intransigência” ao projeto e contrária aos interesses da população 

paulista, que estria “desejosa de ver extirpada uma praga, que rouba a vida pública” (NOTAS, 

Correio Paulistano, 1920b, p. 1). Incisivamente, o Correio Paulistano externou sua indignação, 

esbravejando que “inconstitucional e antidemocrática” não era a ampliação do ensino primário 

a todas as crianças, “mas o regime da desigualdade odiosa mediante o qual uma pequena 

minoria privilegiada gozava dos benefícios da escola, em detrimento da maioria relegada ao 

abandono e ao analfabetismo” (NOTAS, Correio Paulistano, 1920b, p. 1). Por fim, de forma 

irônica, o Correio Paulistano disse que o oferecimento escolar até então era, para o Jornal do 

Commercio, perfeitamente constitucional.  

Colocando os jornais em pontos opostos, o Correio Paulistano buscou em sua 

militância jornalística a todo momento escancarar as posições antagônicas. De formas 

diferentes, ambos, Correio Paulistano e Jornal do Commercio, tocaram em questões 

importantes da reforma. Se Francisco Moratto mostrou de que forma o ensino estava organizado 

e explicou que a mudança de nome da estrutura do ensino primário não significava mudança 

do preceito constitucional, o Correio Paulistano defendeu que o ensino primário paulista já era 

inconstitucional, pois não oferecia a todas as crianças em idade escolar o ensino primário 

gratuito e obrigatório. Esses dois pontos seriam reiteradamente retomados na imprensa para 

defender ora a constitucionalidade, ora a inconstitucionalidade do projeto de lei. 

O Jornal do Commercio retomou os pareceres do dia anterior em seu editorial, 

dando destaque à posição de Francisco Moratto e evidenciando o que retratamos no início do 

capítulo, o fato de que, com a publicação dos pareceres, houve uma mudança de comportamento 

na imprensa: 

 

Os pareceres que ontem publicamos causam funda impressão. Está, pois, solene e 

definitivamente condenado o Projeto governamental por vício grave, gravíssimo, 

reconhecido até mesmo entre os endeusadores da inaceitável reforma. Falaram já 

grandes autoridades e falaram serenamente, em nome dos mais puros princípios 

científicos, fora e independente de qualquer atitude ou intenção política. Outros 
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grandes nomes de nossas letras jurídicas virão ainda trazer o atestado de nossa 

imparcialidade e da forte razão que nos assiste na análise a que submetemos o 

programa ora em discussão na Câmara dos Deputados. Porque, o que pretendemos é 

tão somente prestar um serviço ao público evitando o desmantelamento de uma 

organização escolar, senão perfeita, ao menos bastante para ser apontada como 

primeira entre a de todos os Estados da Federação. (VARIAS..., Jornal do 

Commercio, 1920k, p. 4, grifo nosso) 

 

O excerto expressa a posição que o Jornal do Commercio adotou em relação à 

reforma a partir de novembro, reiterando que sua intenção como órgão de imprensa era prestar 

um serviço público imparcial para impedir a mutilação do aparelho escolar, trazendo ao público 

a opinião serena de autoridades do direito, embasadas na ciência e politicamente 

desinteressadas. Além disso, o redator enaltece a organização escolar de São Paulo – 

entendemos tratar-se de alusão aos grupos escolares, os quais eram vistos como símbolos 

icônicos da instrução pública paulista –, cuja estrutura e funcionamento a reforma pretendia 

alterar.  

No mesmo dia, O Estado de S. Paulo publicou um artigo de Ruy de Paula Souza e 

outro de Monteiro Lobato sobre a reforma. O primeiro expôs a necessidade de ensinar as 

pessoas a ler e escrever para que pudessem exercer o voto secreto; portanto, a alfabetização 

ganhava uma dimensão política, característica do período. Entretanto, o artigo não dialogava 

com os pareces dos jurisconsultos, por ter sido escrito anteriormente, haja vista datar de 11 de 

novembro. Isso pode ter sido, inclusive, uma estratégia do jornal, que segurou a publicação de 

um artigo favorável ao projeto para um momento oportuno. Intitulado “A revolução do ensino”, 

o artigo de Lobato apoiava a reforma por objetivar ensinar a população a ler e escrever e, de 

forma enfática, desqualificou o aparelho escolar existente: 

 

Não há, de boa fé, dois juízos possíveis acerca do aparelho de instrução paulista: não 

presta, não rende, não funciona, não resolve o problema. Não é simplesmente mau é 

péssimo. Mais que péssimo: indecente. [...] Não basta pois mutilá-lo. Mutilar é pouco. 

É preciso destruí-lo, matá-lo e enterrá-lo para sempre afim de que, desobstruído o 

beco, se possa finalmente lançar as bases de um sistema novo. (LOBATO, O Estado 

de S. Paulo, 1920a, p. 4) 

 

A ideia de mutilação esteve presente nos ataques dos opositores da reforma, que se 

valeram de uma fala de Sampaio Doria, em 24 de maio, na Escola Normal, na qual dissera que 

seu plano não era “mutilar e quebrar” o aparelho do ensino. Ao se valer do termo, Lobato 

enfatizou que “mutilar” a escola primária seria pouco, seria necessário “matá-la” para iniciar 

uma nova escola primária do zero. Tomando uma posição radical, o autor buscou mostrar, nos 

termos de Francisco Moratto, a “absurdidade” da organização do ensino primário, que não 
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atendia a maioria das crianças em idade escolar. 

Ainda no dia 18, o vespertino A Platéa também rebateu os pareceres publicados no 

Jornal do Commercio: “já tardava dizer que a reforma do ensino é inconstitucional. Os 

jurisconsultos estão sendo chamados” (É FECHAR..., A Platéa, 1920, p. 1). Em tom de 

zombaria, importunou quem acatava a opinião de um jurisconsulto simplesmente pelo fato de 

ele ser quem é: “pareceres de jurisconsultos respeitam-se, está claro: são eles os mestres, 

acatam-se suas opiniões” (É FECHAR..., A Platéa, 1920, p. 1). Ao final, o vespertino mobilizou 

uma argumentação que viria a aparecer em outras folhas: “Grita-se, porém, que a reforma é 

inconstitucional. Lá dizem alguns jurisconsultos que sim e se fosse? Quantas coisas 

inconstitucionais estão por aí em pleno vigor?” (É FECHAR..., A Platéa, 1920, p. 1). O jornal 

afirmou ainda que estaríamos num país da “inconstitucionalidade crônica”, em que haveria 

sempre barreiras para as iniciativas patrióticas, evidenciando a fragilidade e até mesmo a 

discrepância entre a lei e prática cotidiana. Como indica E. P. Thompson (2008, p. 86), “na 

interface da lei com a prática agrária, encontramos o costume. O próprio costume é a interface, 

pois podemos considerá-lo como práxis e igualmente como lei”. Porque, muitas vezes, o 

prescrito na norma jurídica não é efetivado, ou o que é praticado não consta da norma. O 

enfoque na possível inconstitucionalidade do projeto de lei chama a atenção para um campo de 

disputa, tendo em vista a existência de outras práticas correntes que eram sabidamente 

inconstitucionais. Assim, ao usar do aparato legal, vemos uma reação ativa de uma parcela da 

sociedade para gerir um campo de conflito. 

Em 19 de novembro, o Jornal do Commercio publicou o parecer de Reynaldo 

Porchat e um comentário na seção “Várias notícias”, em que se lê: 

 

Os nossos venerados colegas do Correio Paulistano [...] visivelmente atordoados com 

os pareceres dos ilustres mestres do Direito por esta folha publicados anteontem, 

resolveram sair do seu cômodo silêncio, aliás oportuno, dedicando a esta folha uma 

das suas notas, no intuito de demonstrar que nós não estamos com a razão e que o 

projeto da reforma do Ensino, além de constitucional, é uma obra prima. (VARIAS..., 

Jornal do Commercio, 1920l, p. 3, grifo nosso) 

 

Novamente, vemos o Jornal do Commercio enunciando o próprio movimento da 

imprensa, pois, como dito, até a publicação dos pareceres, o Correio Paulistano vinha 

publicando sua série “Notas à margem da reforma”. Ao serem publicados os primeiros 

pareceres, o jornal perrepista passou a defender a reforma em seu editorial, tendo o matutino de 

Mario Guastini dito que o órgão oficial saíra do “cômodo e oportuno silêncio”, o que revela o 

forte peso de publicações em editoriais, pois uma série composta por 13 notas foi vista como 
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“silêncio”. Além disso, o Jornal do Commercio não estabeleceu diálogo com outras 

publicações, diferentemente d’A Gazeta e d’A Platéa, que publicaram artigos rebatendo 

explicitamente os pareceres. Mario Guastini alegou apenas que os “confrades do matutino 

oficial” queriam impor suas opiniões aos outros, sendo que o Correio Paulistano estaria do lado 

de Washington Luis, e o Jornal do Commercio, dos mestres do direito. Por fim, o jornal 

questionou se os leitores conheciam as opiniões críticas do Diario Popular, d’O Combate e do 

colaborador d’O Estado de S. Paulo Mario Pinto Serva, colocando esses nomes novamente ao 

seu lado e endossando que o projeto seria inconstitucional. 

Como referimos, o Jornal do Commercio não explicitou o modo como a consulta 

foi construída. Reynaldo Porchat foi o único jurisconsulto que aparentemente transcreveu o 

quesito, mas isso é mera suposição, porquanto poderia ele estar resumindo ou parafraseando o 

que lhe fora indagado: “Atendendo-se ao dispositivo do artigo 21 nº 18 letra r da Lei Básica do 

Estado de São Paulo, é constitucional o projeto acima referido, quando restringe aos dois 

primeiros anos do curso primário a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino?” (PORCHAT, 

Jornal do Commercio, 1920, p. 3, grifo nosso). Deve-se destacar que, em vez de perguntar 

simplesmente se a reforma proposta era constitucional, o quesito opta por fazer menção ao 

“artigo 21 nº 18 letra r da Lei Básica do Estado de São Paulo”, o que dá no mesmo. Com o fim 

de deixar claro do que trata esse dispositivo constitucional, reproduzimo-lo abaixo: 

 

Artigo 21. Compete ao Congresso: 

[...] 18) legislar sobre: 

[...] r) ensino público primário, secundário, superior e profissional, sendo o primeiro 

gratuito e leigo, e a instrução primaria obrigatória; (REFORMA..., 1911, grifo nosso) 

 

Sobre o mencionado artigo, verificamos que ele não constava na redação original 

da Constituição do Estado de São Paulo, tendo sido nela inserido pela Reforma Constitucional 

de 1911. A Constituição promulgada em 1891 nada dispunha sobre gratuidade ou 

obrigatoriedade do ensino, conforme se lê na primeira redação do artigo 20, n.º 11, alínea “e”: 

 

Art. 20.º Compete ao congresso, além da atribuição geral de fazer leis, suspendê-las, 

interpretá-las e revogá-las: 

[...] 11.º) legislar sobre: 

[...] e) ensino primário, secundário, superior e profissional, que será em todos os graus, 

podendo o ensino secundário, superior e profissional ser ministrado por indivíduos ou 

associações, subvencionados ou não pelo Estado; (CONSTITUIÇÃO..., 1891) 

 

A partir disso, algumas constatações podem ser feitas, oportunidade em que 

retomamos a impropriedade aventada a propósito do parecer de Vampré. Em primeiro lugar, 
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nenhum dos pareceristas fez questão de esclarecer que a redação do “artigo 21 n.º 18 letra r da 

Lei Básica do Estado de São Paulo” não constava da Constituição estadual tal como promulgada 

em 1891, ou seja, nenhum deles esclareceu que a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino 

primário não estavam constitucionalmente garantidas desde 1891. Essa ausência de 

detalhamento não caracteriza erro por parte dos pareceristas; no máximo – e talvez isso não seja 

de todo irrelevante –, poderia induzir o leitor a crer que tal dispositivo existisse desde o 

nascimento da Constituição estadual. No entanto, Vampré mencionou que “há vinte e nove 

anos” se prometia a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, referindo-se claramente 

à Constituição estadual promulgada em 14 de julho de 1891. Não se sabe se o fez de forma 

deliberada ou por equívoco, mas é fato que o parecer de Vampré contém uma informação 

incorreta, que objetiva fortalecer seu argumento de convencimento.  

Retornamos à análise do parecer de Porchat. Referentemente à constitucionalidade 

da taxação do terceiro e quarto anos do ensino primário, Porchat respondeu que, “nos termos 

em que está redigido esse quesito, a resposta não pode deixar de ser absolutamente negativa” 

(PORCHAT, Jornal do Commercio, 1920, p. 3). É importante observar a construção da frase 

do parecerista, que expõe que a redação do quesito da consulta do Jornal do Commercio 

pressupunha uma única resposta. Vale lembrar que Mario Guastini, ao apresentar os primeiros 

pareceres, parafraseou os quesitos, dizendo que havia questionado “se é constitucional a taxação 

do terceiro e do 4.o ano dos grupos escolares, do ensino primário”. Ao colocar a frase nesses 

termos, isto é, ao dizer que a taxação recairia sobre o “terceiro e quarto anos” do ensino primário 

e não sobre o “ensino médio”, de fato não haveria qualquer possibilidade de o projeto de lei ser 

constitucional, haja vista a gratuidade do ensino primário garantida pela Constituição. O 

parecerista aduziu que a Constituição do estado prescrevia que competia ao Congresso legislar 

sobre a instrução pública e que o ensino público primário era gratuito, leigo e obrigatório: 

 

[...] nenhuma dúvida pode haver de que todo o ensino público primário, sejam quantos 

forem os anos em que ele se divida, tem de ser necessariamente gratuito e obrigatório. 

Restringir o legislador ordinário aos dois primeiros anos apenas a gratuidade e a 

obrigatoriedade, é praticar um ato contrário ao preceito constitucional. (PORCHAT, 

Jornal do Commercio, 1920, p. 3, grifo nosso) 

 

A despeito de Porchat evidenciar que a redação do quesito possibilitava uma única 

resposta, verifica-se que o parecerista ateve-se aos termos do quesito, respondendo que os 

cursos médio e complementar “estão dentro da categoria ‘ensino público primário’, e nessa 

qualidade são necessariamente gratuitos e obrigatórios” (PORCHAT, Jornal do Commercio, 

1920, p. 3). Como dito, A Gazeta publicou um artigo mostrando que, da forma como o quesito 



136 
 

foi construído, não teria como os pareceristas responderem de outro modo, pois a expressão 

“dois primeiros anos” fazia pressupor que viria algo a seguir. Questionando de que maneira 

quesitos idênticos de direito constitucional poderiam ter respostas opostas, A Gazeta respondeu 

dizendo que isso era possível por conta da hermenêutica jurídica, uma espada de dois gumes. 

Para Porchat os termos “médio” e “complementar” continham uma ideia relacional: 

se eram os segmentos “médio” e “complementar” em relação ao ensino primário, deveriam, 

portanto, ser gratuitos e obrigatórios. O parecerista mostra que não estava em questão a 

competência da câmara de reformar o ensino primário, pois a Constituição estadual apenas 

indicava as quatro etapas do ensino (primário, secundário, profissional e superior), mas não as 

fixava. Para a oposição, verificamos que o problema estava na criação de uma etapa de ensino 

que não pertencia nem ao ensino primário nem ao secundário.  

Nas palavras de Antunha (1976, p. 174): 

 

A discordância fundamental residia, pois, exatamente na criação do ensino médio e 

em sua taxação. Se o estado suprimia os dois últimos anos do curso primário, 

considerando suficiente a escolaridade de dois anos, por que então criava ao mesmo 

tempo um novo tipo de ensino que não seria mais do que um complemento, um 

apêndice do primário, correspondente aos dois anos suprimidos? Se dois anos 

bastavam, para que o ensino médio? Se se admitia, por outro lado, a necessidade de 

criação do ensino médio, isto significava que o curso primário de dois anos era 

insatisfatório, e com isto o ponto fundamental do projeto perdia sua razão de ser.  

  

O ensino médio foi criado pela reforma, ao passo que o ensino complementar já 

existia e teve acréscimo de um ano. Contudo, a cobrança de uma taxa dos ensinos médio e 

complementar necessariamente implicaria uma mudança de concepção pedagógica da reforma, 

talvez não vislumbrada num primeiro momento pelo reformador, até porque em sua primeira 

conferência, em 13 de novembro de 1920, ele permaneceu defendendo sua ideia de um ensino 

primário de sete anos. Aqui, vale também destacar que a taxação do ensino complementar não 

foi alvo de polêmicas, inclusive ela não constituiu um quesito de análise dos jurisconsultos, 

evidenciando que o que estava em jogo era a reestruturação que a taxa impunha sobre os grupos 

escolares.  

Também em 19 de novembro, o Correio Paulistano registrou o primeiro artigo de 

uma série de quatro. Sobre a inconstitucionalidade, Tacito59 afirmou que o debate estava 

pautado em “logomarcas, palanfrórios, luxos resplandecentes de erudição”, porém a questão 

                                                 
59 Apesar de o articulista assinar apenas Tacito, entende-se tratar-se de Tacito de Almeida, formado pela Faculdade 

de Direito de São Paulo e membro da Liga Nacionalista, tendo atuado como jornalista e poeta, além de ter 

participado mais tarde da Semana de Arte Moderna e das fundações do Partido Democrático e do Batalhão de 

Defesa Paulista. 
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era “simplicíssima e luminosa” (TACITO, Correio Paulistano, 1920a, p. 1). Em sua visão, 

havia uma inversão no debate jurídico: “o projeto é constitucionalíssimo e o atual sistema 

escolar em vigor é duas vezes inconstitucional” (TACITO, Correio Paulistano, 1920a, p. 1). A 

argumentação do descumprimento, na prática, do preceito constitucional de ensino primário 

obrigatório e gratuito seria amplamente utilizada para defender a reforma. O autor atacou ainda 

o Jornal do Commercio: 

 

Mas, indagará o leitor, diante dos pareceres dos jurisconsultos e das argumentações 

contrárias, dando aparências de inconstitucionalidade ao atual projeto, algum sofisma, 

habilmente adargado, se esconde na hermenêutica dos arguidores da objeção! Há 

sofisma. Funda-se no separarem os dois termos do texto constitucional, que são, diante 

da pura exegese, solidários como um caso de xipofagia: o ensino primário será gratuito 

e obrigatório. Para facilidade da crítica cindem os dois termos gêmeos, argumentando 

somente com gratuidade e pondo habilmente de lado a outra expressão imperativa e 

categórica do dispositivo constitucional: obrigatório. (TACITO, Correio Paulistano, 

1920a, p. 1, grifo nosso) 

 

O argumento de Tacito colocava às claras a lógica pela qual se estava debatendo a 

reforma, haja vista que o Jornal do Commercio questionava em suas publicações sempre a 

taxação do ensino e sua gratuidade, sem contudo reivindicar a obrigatoriedade, a não ser na 

questão específica dos indigentes.  

Em 19 de novembro, na primeira divulgação em que se imprimia a opinião do 

jornal, O Estado de S. Paulo registrou na seção “Notas e informações” que a reforma iniciara 

nos primeiros dias do governo de Washington Luis, quando este atacara enfaticamente o 

analfabetismo e percebera que a opinião pública estava preparada para a ação governamental 

“contra o morbo, ainda que com sacrifício temporário da qualidade do ensino” (NOTAS..., O 

Estado de S. Paulo, 1920b, p. 3). Para a realização, Washington Luis teria convidado Alarico 

Silveira e Sampaio Doria, sabendo que este já havia exposto sua luta contra o analfabetismo. 

Também em 19 de novembro, A Platéa informou que o parecer da Comissão de 

Justiça, Constituição e Poderes seria lido nesse mesmo dia, reconhecendo a constitucionalidade 

do projeto de lei. Como relata Maciel (2008, p. 6), os redatores, ao travarem lutas pelo “terreno 

da palavra”, emprenham-se “em busca de informações sobre projetos em tramitações na 

Câmara ou no Júri, [...] ou de acompanhar as questões abordadas nas colunas dos próprios 

jornais para comentá-las e expressar suas posições e pontos de vista”. Já Alsina (2009) retrata 

que o sistema político recebe atenção privilegiada dos meios de comunicação, pois ele mantém 

ou desfaz a ordem. No dia seguinte, 20 de novembro, o Correio Paulistano publicou na íntegra 

o parecer favorável da comissão e o parecer em separado de Alcantara Machado. O Estado de 

S. Paulo publicou apenas o parecer da comissão. O Correio da Manhã também noticiou que a 
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comissão julgara o projeto constitucional. Já o Jornal do Commercio fez publicar um parágrafo, 

dizendo que o parecer declarou a constitucionalidade do projeto, mas que Alcantara Machado 

manifestara seu voto em separado, optando o jornal por publicar integralmente apenas esse 

voto, o qual, como vimos, foi usado pelo jornal juntamente com os demais pareceres 

encomendados aos jurisconsultos, aumentando o rol de pareceres contrários à reforma. Vale 

notar a seleção de informações feita pelos jornais, pois ao publicarem apenas o parecer da 

comissão ou apenas o de Alcantara Machado, davam saliência a diferentes pontos de uma 

mesma pauta, ora defendendo a reforma, ora a atacando.  

Em resposta ao parecer de Porchat, o Correio Paulistano publicou também no dia 

20 que o Jornal do Commercio havia retomado o tema da constitucionalidade. Lançando mão 

de sarcasmo para construir sua crítica aos pareceres, disse que era “cômodo e brilhante” debater 

teses de direito constitucional enquanto o problema do analfabetismo ainda assolava a 

população paulista. O jornal queria mostrar que o poder público não poderia tomar a mesma 

atitude, isto é, apenas debater o problema em vez de enfrentá-lo. O jornal questionou: o que 

restava ao governo fazer? Manter o aparelho escolar condenado à deficiência? Deixar de 

cumprir o dever do Estado na efetivação da educação primária gratuita e obrigatória? O 

matutino respondeu que o governo definira o problema por meio do recenseamento escolar, e 

de modo “prático”, “econômico” e “consciencioso” buscou uma solução “lógica” para a 

efetivação do ensino primário gratuito e obrigatório. Por fim, questionou se teria havido na ação 

do governo “monstruosidade” – valendo do termo primeiramente usado n’O Combate – ou 

desprezo pela Constituição ao propor o projeto, redarguindo que monstruosidade seria deixar 

os 400.000 recenseados analfabetos, e inconstitucional seria permanecer com a mesma estrutura 

escolar num progressivo alastramento do analfabetismo.  

Ainda em 20 de novembro, A Gazeta foi o primeiro jornal favorável a fazer um 

artigo com o objetivo de debater a taxa do ensino médio, tema de maior alarido na folha de 

Mario Guastini. O jornal ponderou que o governo buscava combater o analfabetismo numa 

atitude patriótica. Entretanto, segundo o jornal, passados 30 anos da Proclamação da República, 

a instrução ainda não era oferecida de maneira obrigatória e gratuita60, visto que com o 

recenseamento se descobriu que mais de dois terços da população estavam fora da escola. Já 

para a continuidade do ensino primário, prosseguia A Gazeta, o projeto de lei propunha taxa 

para os ensinos médio e complementar, isentando os pobres, mas não obrigava ninguém a 

continuar os estudos. Em 21 de novembro, o Jornal do Commercio registrou em seu editorial 

                                                 
60 Uma vez mais, chamamos a atenção para a noção equivocada, amplamente difundida, de que o ensino gratuito 

e obrigatório estava garantido desde a Proclamação da República. 



139 
 

que o Correio Paulistano permanecia na mesma argumentação, sem abordar a taxa do ensino 

médio, que, segundo entendia, era a vértebra do projeto de lei. O matutino não fez comentários 

a respeito do artigo publicado n’A Gazeta sobre a taxação, exigindo uma posição apenas do 

jornal perrepista. 

Em 22 de novembro, foi a vez de O Estado de S. Paulo defender em editorial que, 

em realidade, não havia taxa, porque bastava o responsável pelo aluno alegar a impossibilidade 

de pagá-la para conseguir a isenção. Esse posicionamento do matutino decorre, possivelmente, 

da circular enviada por Sampaio Doria.61 Os pais que poderiam pagar professores, mas que 

colocavam seus filhos nas escolas do estado, 

 

[...] devem compreender como uma obrigação de equidade a de fornecer ao Estado 

uma pequenina parcela do que ele necessita para dar instrução aos filhos do pobre. E 

será realmente ridículo, e será degradante para a nossa sociedade, que esta leal 

experiência de uma medida altamente democrática venha a fracassar por falta da 

necessária compreensão de parte do público. (NOTAS..., O Estado de S. Paulo, 

1920e, p. 3) 

 

Em 23 de novembro, Tacito lançou o terceiro artigo de sua série, cujo tema era 

justamente a taxação do ensino médio. Assim, o Correio Paulistano abordou o tema nesse dia, 

mas não em seu editorial. Para o autor, as objeções contra a taxa alegavam que o projeto era 

“inconstitucional e impiedoso”. Contra isso, afirmou que a taxação era constitucional, pois a 

Constituição estadual não dizia o que deveria ser o ensino primário, apenas estabelecia que 

deveria ser gratuito e obrigatório. De modo análogo ao que O Estado de S. Paulo defendeu, 

Tacito pedia que se perguntasse aos paulistas abastados se não estariam dispostos a pagar 

espontaneamente uma taxa que colaborasse para o “brilho” da instrução no estado, beneficiando 

a maior parte da população, até então deixada nas trevas pelo governo. Em sua visão, a taxa era 

“um gesto de patriotismo caridoso e protetor daqueles que nasceram num berço de seda” 

(TACITO, Correio Paulistano, 1920c, p. 1), assim, havia uma dimensão de dever cívico em 

seu discurso. 

 Pela repercussão que a reforma encontrou na imprensa, a querela gerada em torno 

da reforma esteve mais vinculada à cobrança da taxa para a continuidade dos estudos do que 

propriamente à redução do ensino primário. Inclusive, conforme percebeu Tacito, o congresso 

já lograra reduções no ensino em anos anteriores “com aprovação geral e sem berreiros, apesar 

                                                 
61 Em 21 de novembro, Sampaio Doria enviou aos inspetores escolares uma circular sobre a taxa: “A matrícula 

nos Grupos Escolares não será negada a ninguém. Os que puderem pagarão a taxa que a lei determinar. Os que 

não puderem, terão igualmente garantida a matrícula. – Diretor Geral da Instrução Pública”. (VARIAS..., Jornal 

do Commercio, 1920n, p. 3-4). Observamos que o projeto de lei ainda estava em discussão na câmara, e o diretor 

da Instrução Pública já estava a enviar circulares para os inspetores. 
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de, nessas condições, não se haver tornado realmente obrigatório o ensino, como manda a 

Constituição!” (TACITO, Correio Paulistano, 1920a, p. 1). A centralidade dessa pauta decorre 

do questionamento do Jornal do Commercio aos jurisconsultos sobre a constitucionalidade da 

taxa, conduzindo a imprensa a debater sobre esse aspecto. Para os opositores, além de 

inconstitucional, a taxa foi entendida como uma barreira à continuidade dos estudos nos grupos 

escolares. Como descreve Antunha (1976), havia dois tipos de escola: as modelares e as 

comuns. As modelares baseavam-se no ensino integral ministrado nos grupos escolares, calcado 

num ensino completo, de base científica e ministrado por professores normalistas. As isoladas 

contavam com menor tempo de duração e programas mais simples.62 A medida de unificação 

das escolas isoladas não chegou a ser alvo de crítica, porque a escola de dois anos já era 

realidade para os moradores dos rincões do estado. Assim, a taxação do ensino médio afetava 

as crianças que já frequentavam ou iriam frequentar os grupos escolares de quatro anos, muitas 

delas possivelmente filhas dos leitores presumidos dos jornais analisados. A imposição da taxa 

aos grupos escolares implicaria mudanças neste que era o signo da instrução pública paulista. 

Feita essa análise sobre a taxa referente ao ensino médio, passamos à publicação do 

quarto parecer, de Clovis Bevilaqua, em 21 de novembro. Na própria retranca do parecer, Mario 

Guastini já informa a opinião do jurisconsulto: “A reforma do ensino – Clovis Bevilaqua afirma 

que o projeto é inconstitucional – o parecer do eminente jurisconsulto”. Uma retranca como 

essa conduzia a leitura e o modo como o leitor deveria interpretar o parecer, cumprindo o papel 

que os subtítulos têm de simultaneamente chamar a atenção do leitor e demarcar o tom da 

leitura.  

Bevilaqua iniciou seu parecer com uma ressalva: explicitou que a consulta, como 

enunciada, não abordava o mérito da reforma, detendo-se em questões exclusivas do direito 

constitucional. Paralelamente, Bevilaqua afirmou também que não seria possível fazer um 

parecer sobre a constitucionalidade sem debater a concepção de ensino. Em outras palavras, o 

parecer, embora de cunho jurídico, resvalaria numa dimensão político-pedagógica, pois 

necessariamente explicitaria uma concepção de instrução. 

 

A consulta apresenta um caso em discussão despido de suas mais graves dificuldades 

de ordem social e pedagógica, restringindo ao campo do direito constitucional. Mas 

são de tal modo complexas as questões do ensino público, hoje como sempre, que por 

mais reduzido que seja o ângulo por onde consideramos um deles, não a 

                                                 
62 Souza (2009) disserta que, na virada do século XIX para o XX, inspetores e diretores já haviam relatado a 

impossibilidade de cumprir o programa nos grupos escolares: em 1905, os programas nos grupos escolares e 

escolas-modelo foram revistos; em 1911, criou-se um programa específico para as escolas isoladas de três anos, 

mantendo as disciplinas, mas com menor profundidade e abrangência; em 1918, foi fixado para cada um dos tipos 

de escolas isoladas um programa. 
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conseguiremos isolar inteiramente. Não desejo sair da esfera jurídica, ou antes, do 

Direito Constitucional; entretanto, como responder aos quesitos propostos sem dizer 

o que me parece o que deva compreender o ensino primário? A Constituição de S. 

Paulo estabeleceu a obrigatoriedade escolar: qual é, porém, o ensino primário que ela 

impõe? A concepção de ensino primário não tem sido a mesma, em todos os tempos, 

nem se apresenta com a mesma feição em todos os lugares. Mas, num Estado 

democrático e progressivo, como São Paulo, o ensino primário há de ser um conjunto 

de noções de ordem intelectual e moral instrutivas e educativas, muito simples, mas 

suficientes para habilitar o indivíduo a se dirigir, convenientemente, na vida social. 

Assim entende a Redação do “Jornal do Commercio”, edição de São Paulo, segundo 

se vê da campanha patriótica em que se empenhou. E não sei como se possam ver as 

coisas por outro prisma. Desde que a Constituição de S. Paulo declara que o ensino 

primário é gratuito e leigo, e a instrução primária, obrigatória, não pode esse 

dispositivo ser entendido de modo a desvirtuar os fins do ensino elementar, e muito 

menos o objetivo da Constituição. (BEVILAQUA, Jornal do Commercio, 1920, p. 3, 

grifo nosso) 

 

Para Bevilaqua, a lei ordinária que restringisse “a obrigatoriedade do ensino 

primário aos rudimentos da leitura, da escrita e das quatro operações elementares da aritmética” 

(BEVILAQUA, Jornal do Commercio, 1920, p. 3) iria de encontro à Constituição. Fornecer 

gratuitamente a instrução primária era obrigação do Estado, sendo o ensino um cabedal que ele 

deveria dar e não vender, pois, conforme Bevilaqua, dando-o, veria seu dinheiro “centuplicado 

nas energias humanas”, compreendendo a educação como uma ferramenta útil. Por fim, ele 

disse: 

 

As emendas posteriormente introduzidas no Projeto não lhe modificaram a índole, 

nem desfazem as objeções mais graves contra ele suscitadas. O ensino primário há de 

ser fornecido, INTEGRALMENTE, pelo Estado; a frequência deve ser gratuita; e as 

aulas abertas para todos. O que não for isso, francamente, lealmente, será 

inconstitucional. E, felizmente, a política da Constituição é melhor do que a do 

Projeto. (BEVILAQUA, Jornal do Commercio, 1920, p. 3) 

 

O parecerista enunciou os princípios assegurados pela Constituição, mas não 

afirmou categoricamente que o projeto de lei era inconstitucional, dizendo apenas que a 

Constituição era melhor do que o projeto de lei. Sendo assim, a manchete criada por Mario 

Guastini atribui a Bevilaqua palavras que ele não disse – “Clovis Bevilaqua afirma que o projeto 

é inconstitucional” –, de modo a fazer coro à visão do matutino sobre a reforma.  

No dia seguinte, 22 de novembro, o Correio Paulistano disse que permitir, por falta 

de escolas, que o número de analfabetos crescesse indefinidamente, tanto pela má organização 

do ensino público quanto pela exiguidade dos recursos econômicos, seria, 

“inquestionavelmente, uma solução fácil e cômoda, mas criminosa” (NOTAS, Correio 

Paulistano, 1920d, p. 1). Isso tudo, prosseguia o jornal, sem levar em conta a criação de uma 

casta de privilegiados, que estaria fugindo do princípio republicano da igualdade e 

desobedecendo ostensivamente ao dispositivo constitucional, pois apenas um terço da 
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população em idade escolar desfrutava de ensino público, em prejuízo de dois terços das 

crianças. Para o Correio Paulistano, se esse era o problema, não enfrentá-lo seria uma atitude 

inconstitucional. O matutino enfatizou novamente como ele e o Jornal do Commercio estavam 

em posições opostas, promovendo um embate cotidiano, sem necessariamente trazer à tona 

novos argumentos favoráveis ou contrários à reforma: 

 

O “Jornal do Commercio” quer o ensino primário para poucos, nós queremo-lo igual 

para todos. O “Jornal do Commercio” quer a conservação ou o aumento da 

porcentagem de analfabetos, nós queremos a sua extinção definitiva. Assim, 

influenciado por essas perniciosas ideias, o “Jornal do Commercio” confunde as 

questões e, do alto de seu dogmatismo, afirma que o projeto é inconstitucional, e 

esquece-se de que, embora mínimo, o ensino é obrigatório e gratuito tal como o deseja 

a Constituição e de que se esse mínimo é variável, segundo as condições de tempo e 

de lugar, é, entretanto, aquele que honesta e legitimamente, dentro dos seus recursos, 

o governo pode na hora atual proporcionar a toda a infância paulista. (NOTAS, 

Correio Paulistano, 1920d, p. 1) 

 

Também em resposta ao parecer, A Gazeta fez constar, com argumentação 

semelhante à usada pelo jornal perrepista, que mais importante que um terço das crianças ter 

ensino integral era toda a população saber as primeiras letras:  

 

O governo não pode por mais tempo fugir a essa obrigação primordial: antes de 

dimanar da lei básica, ela decorre da essência do regime. Este se baseia no voto 

popular. E ninguém pode exercer o direito de manifestar a vontade nas urnas sem que 

saiba ao menos ler e escrever. O combate, pois, ao analfabetismo, não é somente uma 

campanha constitucional, mas também nacionalista, visando o futuro e a grandeza da 

pátria. (A REFORMA..., A Gazeta, 1920e, p. 1) 

 

No excerto, o vespertino deixa claro que os muitos sujeitos que defendiam o projeto 

de lei e a campanha de combate ao analfabetismo viam na escola um meio para um fim político. 

O analfabetismo é evidenciado como um problema real no interior do programa liberal de 

sociedade, preconizado para a efetivação da cidadania na república e do progresso econômico. 

Assim, era necessário que as pessoas fossem minimante instruídas para exercerem o voto. 

Chama a atenção o alvoroço que um único jornal conseguiu produzir na imprensa. 

A todo novo parecer, os jornais favoráveis à reforma buscavam, de diferentes maneiras, rebatê-

lo veementemente. Em 23 de novembro, o Jornal do Commercio escreveu que o Correio 

Paulistano zangava-se toda vez que se publicava um novo parecer, aludindo ao parecer de 

Clovis Bevilaqua e às acusações que o matutino perrepista havia feito contra o matutino de 

Mario Guastini. Nesse dia, o Jornal do Commercio citou ainda que Pinto Ferraz autorizara o 

jornal a fazer uso do seu discurso, porém essa folha não chegou a publicá-lo, apenas citando 

algumas vezes o nome do senador como contrário à reforma. 
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No mesmo dia da publicação do parecer de Bevilaqua, em 21 novembro, foi 

publicado o segundo artigo da série de Tacito sobre a organização do ensino. Nele, o autor 

refutou a ideia de que o projeto mutilava e quebrava o aparelhamento escolar, explanando, com 

base no texto da reforma, a organização proposta no projeto: 1) ensino primário gratuito, 

obrigatório e geral de dois anos; 2) ensino médio de dois anos nos locais onde ainda existia; 3) 

ensino complementar de três anos anexo ao normal; 4) ensino normal organizado com base no 

ensino da época, mas unificando num único tipo; 5) ensino ginasial ou ensino especial 

profissional; 6) ensino superior. Assim, com essas seis etapas de ensino, a instrução seria 

organizada de modo seriado e gradual, além de ser ampliada.  

Seguindo essa linha, O Estado de S. Paulo publicou nos dias 21, 22, 23 e 25, na 

seção “Notas e informações”, editoriais que, nesse movimento repetitivo da imprensa, traziam 

informações e argumentos semelhantes sobre a organização do ensino primário, mobilizando 

as ideias de “conservação” do que já existia e “impulso” para a nova estrutura de dois anos. No 

dia 21, o jornal afirmou que o ensino primário estava estruturado em quatro anos para as cidades 

e vilas e dois anos para os meios rurais, de sorte que não haveria mutilação do aparelhamento 

escolar, tal como era alegado pelos oposicionistas. Para o matutino, o governo buscava dar fim 

ao analfabetismo, mantendo a marcha paulista e dando de prontidão uma solução: “conserva-

se, com pequenas variantes de detalhe, tudo como está. Apenas, dá-se maior impulso, dá-se um 

grande desenvolvimento a uma seção de aparelhamento geral, que é o ensino de dois – o ensino 

desanalfabetizador” (NOTAS..., O Estado de S. Paulo, 1920d, p. 3). No dia seguinte, o jornal 

fez notar novamente que a reforma não destruiria o aparelho escolar, pois conservaria intacto 

o ensino de quatro anos, com alguns retoques, dando grande impulso ao ensino de dois anos. O 

jornal afirmou, ainda, que o que a reforma definiu por ensino primário e médio corresponderia 

ao ensino primário de quatro anos, sendo que essas duas etapas seriam oferecidas onde ele já 

era oferecido. O matutino disse que a reforma apenas usou dois nomes para o que já existia, 

uma vez que o ensino de dois anos já era realidade em várias regiões do estado, coexistindo 

dois ramos de ensino primário. O governo teria buscado uniformizar essa situação, nomeando 

os dois anos de ensino primário, e o seguinte, de médio. No dia 23, o editorial mostrou a 

necessidade de o Estado combater o analfabetismo, aduzindo que a opinião pública concordava 

com isso. Para o jornal, haveria um impulso no ensino de dois anos porque se estenderia a base 

com um combate provisório, mas, ao mesmo tempo, tudo o mais ficaria tudo como antes. No 

dia 25, em tom conciliador, o editorial disse novamente que o ensino de quatro anos seria 

mantido nas cidades, e o de dois anos, ampliado na zona rural, aumentando nos locais onde o 

ensino era praticamente nulo, e assim os poderes públicos estariam cumprindo com suas 
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obrigações constitucionais.  

No dia 1.º de dezembro, o Jornal do Commercio registrou que “os reformadores 

vivem a proclamar que nada inventaram, pois foram buscar o exemplo na administração 

passada” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920x, p. 3). Essa constatação é bastante 

sintomática da Reforma de 1920, pois se vê a todo momento os jornais favoráveis à reforma (e 

o próprio Sampaio Doria) dizerem que ela nada modificaria, pois a instrução permaneceria 

como já vinha sendo feita. Ou ainda, que as mudanças que a reforma vinha a oficializar eram 

práticas que já estavam acontecendo. Tem-se aí algo que é, por assim dizer, o inverso do que 

usualmente se entende por reforma, termo comumente associado à ideia de mudança, progresso 

ou aprimoramento (GVIRTZ; VIDAL; BICCAS, 2009). No caso da Reforma de 1920, talvez a 

necessidade de ser reiterada ad nauseam a ideia de que iria conservar o aparelho existente possa 

residir justamente na manutenção dos grupos escolares, tidos como modelos exemplares, não 

sendo desejado alterar seu prestígio. 

Em 22 de novembro, o Jornal do Commercio registrou que o projeto de lei entraria 

em primeira discussão na câmara, mostrando que Sampaio Doria defendia sete anos de 

instrução primária e que o projeto de lei apenas dividia o ensino primário em três etapas, logo, 

não poderiam ser cobradas taxas. Novamente o jornal mencionou os pareceres dos 

jurisconsultos, demarcando que eles julgavam o projeto inconstitucional, contrariando o parecer 

emitido pela comissão da câmara e buscando pressionar a votação que ocorreria nesse dia. Na 

câmara, Gama Rodrigues foi o único deputado a declarar seu voto contrário, o que se tornou 

notícia no dia seguinte. 

Também no dia 22, Pinus fez uma análise minuciosa da batalha posta entre os 

campos pedagógico e jurídico n’A Platéa. Trata-se de excerto relevantíssimo para nosso estudo, 

por narrar o modo como a disputa em torno da reforma estava sendo armada, em que a voz que 

se escuta na imprensa sobre a reforma é dos juristas e não dos pedagogos. 

 

Convém notar que há mais de um campo, nesse renhido prélio. De um lado, os que 

hostilizam a reforma só porque a julgam inconstitucional; do lado oposto, os 

pedagogos, com as suas advertências de mestres práticos e altamente entendedores do 

assunto; na confusão dos dois campos, baralhados com todos, sem bússola, a 

discorrerem por diletantismo, os que são em todas as polêmicas as vespas assanhadas 

e zumbidoras. Agora já não é fácil atinar com quem está a melhor causa, se bem 

continuemos decididamente inclinados a vê-la do lado dos promotores da oportuna 

remodelação. Para quem se detiver, porém, em mais minucioso e ponderado exame 

do caso, há no âmago da celeuma um fio de psicologia política, que se não deve perder 

de vista. Os juristas falam como profissionais, por terem sido chamados a um 

pronunciamento doutrinário; os pedagogos – anônimos quase todos, visto não 

aparecer nenhum, de viseira erguida, para discorrer sobre o assunto – enxergam, 

geralmente, na reforma, um retrocesso indigno do Estado faroleiro da “educação 

popular” no seio da federação brasileira.” (PINUS, A Platéa, 1920, p. 1, grifo nosso) 
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Corroborando nossa percepção acerca dos debates sobre a reforma na imprensa, 

aqui temos uma fonte explicitando o fato de não ter sido dada a palavra aos professores e 

profissionais da educação, mas apenas aos juristas. Ademais, Pinus reconhece os pedagogos 

como um grupo, chegando mesmo a usar a palavra “campo”, mas evidentemente sem a 

conotação teórica de Bourdieu empregada neste estudo. Tem-se aí, destacamos, a única matéria 

que faz referência aos pedagogos, que supostamente queriam valer-se de sua posição de 

entendedores do assunto, mas são anônimos, o que pudemos confirmar pela análise das fontes. 

Onde estavam, pois, os professores e profissionais da educação? Com efeito, localizamos esses 

profissionais somente em algumas cartas de leitores do Jornal do Commercio ou nas vozes de 

Ruy de Paula Souza, Cyridião Buarque e Carlos Escobar. N’O Estado de S. Paulo, Cyridião 

Buarque disse que o programa reduzido das escolas de dois anos tinha por base a aplicação do 

princípio da relatividade da educação, qual seja, as necessidades seriam atendidas de acordo 

com o local onde a criança nasceu e vai viver, sendo a alfabetização a aquisição inicial dos 

instrumentos da civilização, da vida cívica e da cultura, razão por que o autor defende que é 

uma medida progressista. 

Em 23 de novembro, também n’A Platéa, Numa P. do Valle falou sobre a 

inconstitucionalidade do projeto de lei. Ressalvou que não discutiria a reforma, debruçando-se 

unicamente sobre sua constitucionalidade. Essa advertência é importante, pois apenas ele e 

Bevilaqua assumiram que o debate da reforma estava inscrito necessariamente nas searas 

jurídica e pedagógica. Valle afirmou que, por pertencer a uma seara que lhe era alheia, não 

avaliaria a reforma, debateria tão somente aspectos ligados à constitucionalidade do projeto, 

assunto afeto ao campo a que pertencia. Questionando o que o texto constitucional dispunha, o 

autor disse que não conseguia entender por que diziam que a reforma era inconstitucional, já 

que os estados tinham autonomia para gerir a educação, sendo competência do congresso 

estadual legislar sobre o ensino primário. Para o autor, pelo lado prático, a reforma era benéfica 

e justificava-se moralmente por dar instrução elementar a um grande número de crianças. 

Em 24 de novembro, foi a vez d’O Estado de S. Paulo publicar editorial sobre os 

aspectos jurídicos da reforma: 

 

Temos visto que a reforma da instrução, praticamente, não vem destruir nada na 

organização do ensino primário. Tudo se conserva como está. Continuará a haver 

ensino de dois anos e ensino de quatro anos, com os mesmos professores, os mesmos 

métodos, o mesmo material, e apenas melhorado em alguns pontos secundários. Por 

que, entretanto, a reforma tem encontrado tantos opositores? Há, naturalmente, vários 

motivos, que escapam a toda apreciação segura. Esses não nos interessam. Mas, há 
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um motivo visível, e poderoso, que na realidade não podia deixar de provocar certa 

excitação: é o motivo jurídico. (NOTAS..., O Estado de S. Paulo, 1920g, p. 3, grifo 

nosso) 

 

O matutino voltou a argumentar que não se mudaria substancialmente nada com a 

reforma, apenas alguns aspectos; e que as resistências adviriam do âmbito jurídico. No mesmo 

dia, também sobre a constitucionalidade, A Platéa aduziu que as “vozes autorizadas” dos 

jurisconsultos desconheciam o que estavam a dizer, sendo que a reforma dispunha de um 

espírito que fortificava e animava, e a alfabetização era fruto do progresso, por isso não se podia 

decretar sua inconstitucionalidade: “O Estado que conseguir abrigar no seu território a 

população toda sabendo ler, escrever e contar, é um órgão político assentado nas cumiadas da 

admiração” (REFORMA..., A Platéa, 1920b, p. 1).  

Em 23 de novembro, o projeto de lei entrou em segunda discussão na câmara e, no 

dia seguinte, a principal repercussão na imprensa foi o discurso do deputado Freitas Valle. O 

Correio Paulistano, como de praxe, noticiou essa ocorrência inerente à burocracia do 

congresso. O Jornal do Commercio também registrou a discussão, mencionando que o 

deputado Gama Rodrigues mostrou que várias vozes – das quais destacamos O Estado de S. 

Paulo e A Gazeta – estavam a dizer que a taxa relativa ao ensino médio era facultativa, embora 

ela fosse de fato obrigatória. 

O deputado Freitas Valle defendeu que os ensinos médio e complementar 

pertenciam ao ensino secundário, sendo que o ensino médio seria o ensino secundário de 

primeiro grau; o ensino complementar seria o ensino secundário de segundo grau; e o ensino 

secundário seria o ensino secundário especial, com ramificação para o bacharelado em Letras 

nos ginásios ou para o ensino prático nas escolas normais. Ao final do discurso de Freitas Valle, 

Gama Rodrigues disse que se o redator tivesse esclarecido antes essas informações, sua postura 

teria sido diferente. Freitas Valle apropriou-se do parecer de Bevilaqua, dizendo que o referido 

jurisconsulto era a favor da reforma porquanto, ao falar da leitura, da escrita e das contas, 

afirmou que “sem dúvida, esses rudimentos são úteis e serão satisfatórios, onde não for possível 

obter mais [...] O que não for isso, francamente, lealmente, será inconstitucional” (VARIAS..., 

Jornal do Commercio, 1920q, p. 3). O Jornal do Commercio acusou Freitas Valle de ter feito 

um uso indevido do parecer de Bevilaqua. Por conta da apropriação, pelo deputado, do referido 

parecer, o Jornal do Commercio, inconformado, publicou pela terceira vez o parecer e citou-o 

na seção “Várias notícias”: 

 

Rendemos justiça ao Sr. Freitas Valle, dizendo que S. Ex. usou desse recurso para 

impressionar, para prestigiar o projeto inconstitucional como o nome de Clovis 
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Bevilaqua, mas forçoso é também reconhecer que a lealdade, a honestidade 

mandavam que. S. Ex. lesse esse parecer na sua íntegra. Assim não o fez e fez mal 

porque iludiu a Câmara. (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920q, p. 3) 

 

O Correio Paulistano disse que dia a dia tornavam-se, para o público, mais 

duvidosos e menos tranquilizadores os argumentos mobilizados contra a reforma pelo Jornal 

do Commercio. Passados dois dias, o Correio Paulistano retomou que o projeto fora defendido 

“na palavra eloquente e persuasiva” de Freitas Valle e que “numa argumentação cerrada e 

límpida, mostrou que a opinião do sr. Clovis Bevilaqua era manifestadamente favorável ao 

projeto e não contrária a ele como o tem pretendido o ‘Jornal do Commercio’” (NOTAS, 

Correio Paulistano, 1920f, p. 1).  

Em 26 de novembro, o redator d’O Estado de S. Paulo iniciou seu editorial dizendo 

que, mesmo tendo o deputado Freitas Valle sustentado na câmara a validade da reforma, “toda 

esta ginástica [...] tem um único fim: sustentar a divisão do ensino feita pela reforma, e feita 

com o único intuito, como é visível, de permitir a criação de uma taxa no terceiro e quarto anos 

dos grupos, taxa de que se espera colher algum recurso para a campanha contra o 

analfabetismo” (NOTAS..., O Estado de S. Paulo, 1920i, p. 4). Em seguida, o matutino quis 

mostrar que a taxa seria inútil, porque os pais dos alunos iriam pedir isenção ou gritar contra as 

autoridades da Instrução Pública: “sem essa taxa, tudo se faria perfeitamente” (NOTAS..., O 

Estado de S. Paulo, 1920i, p. 4), não precisando Freitas Valle elevar o ensino médio a ensino 

secundário. Com essa argumentação O Estado de S. Paulo mostrava-se alinhado à concepção 

defendida por Sampaio Doria, e não à de Washington Luis. O jornal afirmou que a reforma era 

“excelente”, “clara” e “eficaz”, deixando a ver uma vez mais sua posição favorável, por ela ter 

como ideia central o “extermínio do analfabetismo” e por ser esta uma reclamação antiga de 

“toda a opinião esclarecida do país”, mas que “seu defeito capital, e talvez único, é a ‘forma’ 

legal, criada exclusivamente para justificar uma taxa” (NOTAS..., O Estado de S. Paulo, 1920i, 

p. 4). 

Em de 26 de novembro, dia da aprovação final do projeto de lei na câmara, A Gazeta 

relatou que opositores se “remoíam” todos os dias, pois, caso fossem bem intencionados em 

sua campanha, não vacilariam, “como bons paulistas, senão como brasileiros a quem não pode 

ser indiferente o futuro da pátria, em reconhecer e proclamar, através de calorosos ditirambos, 

os mil e um benefícios que, para a grandeza porvindoura de S. Paulo, decorrem do projeto da 

reforma” (AS VANTAGENS..., A Gazeta, 1920, p. 1). Assim, posicionando São Paulo como 

arauto do restante do país, A Gazeta atribuiu aos apoiadores da reforma uma louvável atitude 

de “bons paulistas”. 
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No dia seguinte, O Jornal do Commercio registrou que a câmara aprovou o projeto 

de lei, mas, para a honra de São Paulo, a votação não foi unânime. Por sua vez, A Gazeta 

ressaltou, em tom apoiador, que o projeto de lei venceu por quase unanimidade. O vespertino 

disse, de maneira indireta, que o deputado Gama Rodrigues teria se “arrependido” de sua 

posição contrária à reforma. Já Alcantara Machado, mesmo após seu parecer criticando a 

reforma, teria reconhecido, na opinião do vespertino, as “louváveis” intenções do governo. 

O Jornal do Commercio asseverou, na mesma publicação do dia 27, que com a 

aprovação da reforma o aluno não passaria de um “analfabeto rebuçado”, expressão que 

também foi usada no mesmo dia n’O Combate, que publicou no meio do texto a seguinte 

charge: 

 
Figura 17 – Charge publicada n’O Combate 

 

 

 

Fonte: (REFORMA..., O Combate, 1920a, p. 1). 

Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional, disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital>. 

Acessado em: 6 dez. 2016. 

 

A charge apresenta um camundongo vestido de aluno, com bermuda, chapéu e 

“pés” descalços, carregando possivelmente uma caneta. Em linguagem bélica, a legenda indica 

que Sampaio Doria estava fazendo uma experiência com as crianças, representadas por um 

camundongo, animal comumente utilizado em experiências científicas. Como adverte Saliba 

(2002), o riso é provocado por simplificações do discurso e imagens estereotipadas – aqui, um 

camundongo vestido de aluno. A soma de sentidos provenientes da imagem forma um juízo 

acentuadamente pejorativo em relação às ações educacionais empreendidas por Sampaio Doria. 

O aluno-camundongo tem sua existência resumida a servir de cobaia em um experimento: seu 
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olhar é vidrado, fixo no infinito, hipnotizado em sua marcha, o que pode sugerir uma obediência 

acrítica. Talvez se trate de alusão à formação de um aluno que não viria a exercer a cidadania. 

E o ideal a que chegaria era, no máximo, “analfabetizante”, daí tornando-se um analfabeto 

rebuçado.  

Com a aprovação do projeto de lei na câmara, há uma queda considerável no 

número de publicações, e o Correio Paulistano praticamente sai de cena. O evento mais 

importante, contudo, é a mudança no tom das publicações, que pode ser exemplificada com a 

publicação de 28 de novembro no Jornal do Commercio. Deixando de lado seu tom de ataque, 

o matutino voltou a dizer que Sampaio Doria em seus escritos e conferências defendia que o 

ensino primário integral deveria ser de sete anos: “esta a opinião do técnico que se esforça por 

defender a sua ideia” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920u, p. 3, grifo nosso), autorizando 

e legitimando as posições de Sampaio Doria. 

Em 29 de novembro, a câmara redigiu a versão final do projeto de lei e o Jornal do 

Commercio retomou o tema da constitucionalidade, aduzindo que a taxação do ensino médio 

não era o único ponto inconstitucional da reforma, mas era o que mais duramente feria a 

população. A nacionalização do ensino, segundo o jornal, também seria uma medida 

inconstitucional, trazendo à tona um novo argumento para suas críticas. Vale lembrar que a 

questão das medidas nacionalistas já vinha sendo criticada pel’O Combate desde 6 de 

novembro, mas só neste momento entrava na pauta do Jornal do Commercio. Entendemos que 

O Combate enfrentou essa temática por ser um jornal proletário, uma vez que as medidas 

nacionalistas implicavam mudanças nas escolas particulares estrangeiras, afetando justamente 

os filhos dos operários, em sua maioria imigrantes estrangeiros. Na tarde do dia 29, A Gazeta 

criticou o Jornal do Commercio, dizendo que “a campanha contra o projeto resultou, pois, 

absolutamente inócua, não traduzindo de modo algum a opinião pública” (O FRACASSO..., A 

Gazeta, 1920, p. 1). 

Em 30 de novembro, o projeto de lei foi lido no senado. Dias antes, em 24 de 

novembro, A Platéa noticiava que o senador Rodolfo Miranda, em discurso no dia 23, 

antecipara sua posição favorável à reforma. A Gazeta também citou que o referido senador 

havia declarado considerar o projeto democrático e constitucional, sendo um exemplo de 

combate sem hesitações nem tréguas ao analfabetismo. Em 27 de novembro, foi a vez d’O 

Estado de S. Paulo publicar o discurso do senador. Os três jornais anteciparam a discussão do 

senado, de modo a transmitir à opinião pública, a partir da posição prévia de um de seus 

membros, a informação de que aquele recinto legislativo era favorável ao projeto de lei. No 

próprio dia 30, o Jornal do Commercio lembrou que caberia ao senado expurgar o projeto de 
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lei e mais uma vez criticou as medidas nacionalistas, sendo essa uma pauta que passou a ganhar 

corpo nessa folha.  

Em 1.º de dezembro, foi lido no senado o parecer da Comissão Reunida de Instrução 

e Fazenda, composta por Valois de Castro, redator, e José Luiz Flaquer, Dino Bueno, Lacerda 

Franco e Albuquerque Lins, os quais subscreveram o parecer sem reservas, indicando a 

aprovação do projeto para o senado. No parecer, foi relatado que “a tarefa ficou muito 

aligeirada. A brilhante discussão travada sobre a reforma do ensino, já na imprensa, já na 

Câmara dos Deputados, esclareceu este importante assunto” (A REFORMA..., Correio 

Paulistano, 1920d, p. 1), cabendo ao congresso legislar sobre o ensino primário, cumprindo 

garantindo apenas que fosse obrigatório e gratuito e que fosse ensinado às crianças a ler, 

escrever e contar, como já acontecia nas escolas rurais, que cumpriam dois anos de 

escolarização. Nos termos do parecer, a “calamidade” aferida no recenseamento escolar 

mostrava a necessidade urgente de dar um remédio à doença do analfabetismo, acabando com 

a instrução de “fachada”; além disso, a reforma traria benefícios ao nivelar democraticamente 

o ensino primário, ampliar o ensino complementar, unificar as escolas normais, criar a 

faculdade de educação e comprometer-se com a nacionalização do ensino, defendendo o “futuro 

da raça”. Por fim, foi declarado que o projeto obedecia à Constituição, sendo indicada a sua 

aprovação. Em 2 de dezembro, o Jornal do Commercio disse que o parecer do senado era um 

“amontoado de heresias”, como a de que no ensino primário seria necessário ensinar apenas a 

ler, escrever e contar. O matutino reiterava, porém, que Sampaio Doria, mais entendido no 

assunto, defendia sete anos de ensino primário e não apenas o ensino das primeiras letras. 

Em 4 de dezembro, o senado aprovou em segunda discussão o projeto, e O Combate 

fez constar sua estranheza pelo fato de o senador Luiz Piza não ter usado a palavra na tribuna 

para combater o “monstro”. Dois dias depois, em 6 de dezembro, o senado aprovou em última 

discussão o projeto de lei sem aditar qualquer emenda. Sabendo que o projeto deveria ser 

aprovado nesse dia, o Jornal do Commercio escreveu pela manhã que em poucas horas o senado 

deveria aprovar a lei “falha” da reforma do ensino e acrescentou: 

 

Nessa ocasião, então, os reformadores se lembrarão de que houve uma voz imparcial 

e serena, que durante mais de um mês, baseada em pareceres de eminentes mestres de 

Direito, não se cansou de apontar os vícios insanáveis do projeto, vícios que 

impopularizaram a reforma e que muito caro custaram e custarão ainda aos cofres 

públicos. (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920c1, p. 3) 

 

O matutino publicou, ainda, o último parecer de Alfredo Bernardes da Silva, o qual 

fora escrito no dia 1.º de dezembro e publicado apenas no dia 6, possivelmente como forma de 
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enfrentar minimamente, pelo menos num terreno simbólico, a última discussão que aconteceria 

no senado. O jornal registrou que publicava esse parecer como prova de sua serena sinceridade, 

citando novamente os de Bevilaqua e Moratto. No parecer, Bernardes da Silva explicou longa 

e minuciosamente em que termos estava estruturado o ensino primário na Suíça, para só ao final 

falar sobre a consulta feita pelo jornal. Ele expôs que os cursos médio e complementar eram 

meras subdivisões do ensino primário, logo, deveriam ser oferecidos gratuita e 

obrigatoriamente, sendo inconstitucional instituir uma taxa sobre eles. Por fim, o parecerista 

disse que cumpria ao Estado o dever de prestar assistência aos alunos indigentes, fornecendo 

vestuário, alimentação e material de estudo. 

No dia 7, o Jornal do Commercio e A Gazeta registraram a aprovação ocorrida no 

senado no dia anterior, em cuja sessão estiveram presentes 19 senadores, dois dos quais foram 

contrários ao projeto de lei, nomeadamente José Luiz Piza e Fontes Junior. O matutino 

comentou também que Pinto Ferraz não compareceu à sessão, mas que sua opinião era 

conhecida por todos. A ausência de Pinto Ferraz é significativa, tendo em vista que, como 

relatado pelo Jornal do Commercio em 23 de novembro, o referido senador fizera um discurso 

contrário à reforma e autorizara o jornal a usá-lo, embora o jornal não o tenha transcrito. Por 

fim, o matutino acusou os senadores de não terem tido coragem de resistir a uma imposição do 

Executivo. Já o vespertino comentou que a primeira ação após a promulgação da lei seria a 

criação das delegacias regionais e a nomeação dos inspetores responsáveis por elas, conforme 

as indicações do recenseamento escolar, o que de fato veio a acontecer no dia 11 de dezembro. 

Em 8 de dezembro, o presidente do estado promulgou a lei de reforma do ensino, 

Lei n.º 1.750 de 1920, que entrou em vigor no dia 10, data em que o Correio Paulistano 

publicou o texto legal completo. O Combate assim registrou: 

 

Fazemos justiça ao talento e à cultura do sr. dr. Sampaio Doria. Mas, por isso mesmo, 

da sua sinceridade e firmeza de convicções somos obrigados a duvidar. O atual diretor 

da Instrução Pública proclamou solenemente que não aceitava o ensino de dois anos. 

A verdade, porém, é que, sendo o único a ter responsabilidades como pedagogista, 

não protestou contra a taxa proibitiva nos 3.os e 4.os anos dos grupos, condenados, 

assim a desaparecer completamente, como é intuito iniludível da reforma. 

(REFORMA..., O Combate, 1920c, p. 1, grifo nosso) 

 

Após a promulgação da lei, Sampaio Doria foi pouco atacado pela imprensa, 

comparativamente a Washington Luis. Os jornais, mesmo os de oposição, reconhecem nele um 

técnico da educação que defendia o ensino primário de sete anos. A principal crítica ao 

reformador residia em não ter refutado a taxa que o presidente do estado promulgara. Aos 

poucos, começou a haver o arrefecimento da pauta da reforma do ensino e o silêncio sobre o 
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tema foi ganhando espaço nos jornais favoráveis à reforma, pois sua defesa fazia-se cada vez 

menos necessária. Apesar de os jornais oposicionistas continuarem criticando a reforma, o 

embate interno míngua, notadamente após a aprovação do projeto de lei na câmara. Vê-se, 

assim, como a imprensa efetua a seleção, a disposição e a incidência de pautas e notícias, 

determinando “os temas sobre os quais o público falará e discutirá” (BARROS FILHO, 2001, 

p. 169). Ademais, o fluxo reiterado de uma informação acaba por criar no receptor o efeito de 

enciclopédia (McCOMBS, 2009), isto é, ele, conscientemente ou não, retém em sua memória 

informações e as utiliza quando necessário. Ao destacar determinados temas e ocultar outros, 

os jornais decidiram a pauta que seria debatida, influenciando o próprio diálogo entre eles. Por 

sua natureza discursiva, verifica-se no debate da imprensa uma recorrência dos argumentos 

mobilizados, pois o que foi dito no dia anterior é constantemente retomado nos dias 

subsequentes. De modo geral, enquanto ainda era incerta a aprovação do projeto de lei na 

câmara, a oposição do Jornal do Commercio e d’O Combate se fez presente, bem assim o apoio 

dos jornais favoráveis à reforma.  

 

3.4  A REPERCUSSÃO DO TOM JURÍDICO  

 

De um conjunto diversificado de 232 publicações sobre a Reforma de 1920 no 

período de 5 de novembro a 8 de dezembro de 1920, mencionamos neste capítulo cerca de 70 

delas. Nosso interesse esteve em acompanhar a construção da pauta da reforma, trazendo à tona 

o movimento típico da imprensa de repetir dia após dia um mesmo argumento, avançando 

timidamente a depender do movimento efetuado pelos demais órgãos. De modo geral, os apoios 

que o projeto de lei recebeu são mais sutis e seus argumentos mais repetitivos frente ao tom 

combativo da oposição. 

Faremos uma análise final da maneira pela qual a pauta foi instaurada pelo Jornal 

do Commercio, ao mobilizar juristas e argumentos tomados de empréstimo da seara do Direito 

Constitucional. Seguindo a ponderação de Capelato (1994), mais do que a forma como os fatos 

aconteceram, importa o modo como eles foram narrados: o enfoque aloca-se no tom jurídico 

que a discussão da reforma recebeu na imprensa, quer nos pareceres dos jurisconsultos, quer 

nos comentários por parte dos demais jornais. O referido matutino foi o propositor e o condutor 

dessa pauta, construindo uma agenda ao redor dela e fazendo com que tivesse ressonância em 

outros jornais, numa operação de estratégia, em que ocupou um lugar próprio – 

necessariamente de poder, ou seja, impôs sua força em relações exteriores (CERTEAU, 1994). 

Foi a partir das publicações dos pareceres do Jornal do Commercio em 17 de 
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novembro que o assunto da constitucionalidade da reforma do ensino tornou-se pauta comum 

na imprensa, pois os jornais Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, A Platéa, A Gazeta, 

Jornal do Commercio e O Combate passaram a publicar diariamente artigos referentes ao 

temário. Todavia, não se pode deixar de considerar que a maior parte dos jornais reagiu porque 

estava a favor da reforma e buscava invalidar os argumentos do Jornal do Commercio. A partir 

disso, propusemos a seguinte questão: caso a crítica negativa não enfocasse a 

constitucionalidade, mas se valesse de argumentos de outra natureza, ainda assim teriam os 

demais jornais reagido? Entendemos que sim, embora talvez não com a mesma animosidade. 

Queremos com isso realçar o peso da pauta da constitucionalidade construída pelo Jornal do 

Commercio. Com efeito, a análise das fontes evidencia que durante os dias 5 e 16 de novembro 

– antes, portanto, das publicações dos pareceres – apenas os jornais Correio Paulistano, Jornal 

do Commercio e O Combate estavam publicando artigos sobre a reforma, mas sem um diálogo 

entre si. Já com a publicação dos pareceres, a reforma tornou-se pauta também dos jornais O 

Estado de S. Paulo, A Platéa e A Gazeta, havendo intervenção de agendamento, passando cada 

jornal a refutar ou endossar as posições dos demais. Por conseguinte, as publicações dos 

pareceres serviram de centro gravitacional em torno do qual proliferaram as discussões, pois, 

caso a reforma fosse julgada pela Comissão de Justiça, Constituição e Poderes como 

inconstitucional, o projeto de lei poderia ser arquivado. Vimos, porém, que, mesmo após o 

parecer da comissão em favor da constitucionalidade do projeto de lei, o Jornal do Commercio 

publicou, em 19 de novembro (mesmo dia da emissão do parecer da comissão), o parecer de 

Reynaldo Porchat, no dia 22, o de Clovis Bevilaqua e, em 6 de dezembro, o de Alfredo 

Bernardes da Silva. 

Ao analisarmos a repercussão da reforma na imprensa, verificamos a 

imprescindibilidade de um exame mais detalhado sobre a constitucionalidade do projeto de lei, 

tendo em vista o desdobramento diário do tema. Do discurso construído pela grande imprensa 

sobre a reforma educacional, novos elementos são incorporados ao estudo da Reforma de 1920, 

fazendo da própria imprensa uma das vozes a serem ouvidas, bem como um dos agentes do 

processo. Os jornais trazem à tona tanto os fatos internos ao governo quanto as opiniões da 

sociedade civil, entrelaçando as duas esferas em uma via de mão dupla. 

A constitucionalidade do projeto de lei conduziu o debate na imprensa 

predominantemente para a seara do Direito Constitucional, em que o conhecimento técnico 

desta área foi requerido e realçado, deixando em segundo plano a discussão do mérito 

pedagógico do projeto. Mesmo que convocados a falar numa perspectiva jurídica, área em que 

seriam expertos, os bacharéis extrapolaram as fronteiras de sua especialidade, tocando em 
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aspectos pedagógicos, como nos pareceres de Francisco Moratto e Spencer Vampré, e até 

mesmo políticos, haja vista tratar-se de uma ampla reforma do ensino, indicando com isso a 

assunção da prerrogativa de bacharéis, de tratar com reconhecida autoridade de tudo o que fosse 

do interesse da nação. No entanto, o que substancialmente estava sendo proposto com a reforma 

– que continha mais de 44 medidas –, isto é, seu mérito pedagógico, não foi alvo de efetivo 

debate. 

Assim, a discussão do propósito e oportunidade do projeto de lei foi feita a reboque 

de sua constitucionalidade. O mesmo Jornal do Commercio que publicou cartas de leitores, 

várias delas assinadas por autodeclarados professores, não lhes deu o mesmo tratamento que 

concedeu aos pareceres dos jurisconsultos, destacados à exaustão. Além da dimensão gráfica 

com que foram impressos os pareceres – com retrancas vistosas, fonte grande, letras gordas –, 

o jornal, em seu editorial “Várias notícias”, construiu narrativamente a importância deles, 

reiterando seus argumentos e conferindo autoridade aos expertos, ao mesmo tempo que 

conduziu suas leituras. Registramos que o número de cartas publicadas foi mais elevado do que 

o de pareceres, o que decerto dificultaria um trabalho gráfico diferenciado. No entanto, seja 

pela diversidade dos conteúdos das cartas, seja por quem as escreveu ou pelo tom de seus 

discursos, fato é que em nenhum momento lhes foi dado destaque. Assim, pela saliência que os 

pareceres ganharam, o jornal já indicava ao leitor qual era a notícia mais importante do dia. 

À exceção d’O Combate, os jornais analisados buscavam assumir características 

típicas da imprensa moderna, isto é, um caráter informativo e supostamente imparcial, tendo 

como intenção publicar “a verdade dos fatos”, valendo-se de recursos para manifestar sua 

isenção; um desses recursos é a autoridade da voz do experto pela legitimidade que lhes era 

conferida. Pela análise empreendida, percebeu-se a exaltação de um tipo de discurso promovido 

por determinado campo, composto por bacharéis em direito, detentores de capitais cultural e 

simbólico que lhes conferiam posição de destaque. Eram sujeitos politicamente organizados e 

que tinham interesse na condução do Estado. 

Ao construir uma pauta com uma consulta encomendada a jurisconsultos e, desse 

modo, ao demarcar um olhar sobre o tema da constitucionalidade do projeto de lei, o Jornal do 

Commercio agendou o assunto da reforma por uma perspectiva jurídica, deslocando-o de um 

debate educacional, ou mesmo opinativo. Há nas páginas dos jornais favoráveis à reforma uma 

contundente crítica à análise jurídica promovida pelo Jornal do Commercio, porém, exatamente 

por força dos constrangimentos impostos pela estratégia discursiva deste propositor, os demais 

acabaram por lançar mão de argumentos igualmente jurídicos para refutá-la, sem lhes agregar 

ponderações de natureza pedagógica. Em todo caso, resta uma pergunta: com o projeto de lei, 
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não estaria o Estado fornecendo ensino primário com frequência gratuita e obrigatória, como 

reclamavam os pareceristas? 

Nota-se que os jornais valem-se de linguagem complexa, produzindo discursos que 

ora se pautam em argumentos lógicos e encadeados, ora em ataques impulsivos. Considerando 

a conversa interna entre os jornais, que mutuamente se liam e conheciam as publicações diárias 

uns dos outros, e a convocação recorrente de bacharéis para emitirem seus juízos, evidenciou-

se que os jornais são sujeitos históricos que constroem sentidos em outras esferas. Apesar dos 

embates e críticas que suscitou, o projeto de lei de reforma do ensino recebeu da imprensa 

amplo apoio e, se não é possível afirmar que teve uma repercussão geral positiva, tampouco se 

pode dizer que tenha sido amplamente refutado. Neste capítulo, vislumbramos as ambiguidades 

dos jogos de forças que as políticas educacionais tendem a encontrar nas mais variadas esferas, 

extrapolando a “pureza” do argumento pedagógico ou as opiniões de seus especialistas. Pautar 

a constitucionalidade do projeto de lei foi um mecanismo de que se valeu o Jornal do 

Commercio para falar da reforma sem adentrar no campo educacional, ou seja, silenciando a 

discussão pedagógica da reforma do ensino e deslocando-a para o campo jurídico. Por trás desse 

mecanismo, aparentemente, encontra-se a ideia de que, enquanto não fossem resolvidos os 

aspectos atinentes à constitucionalidade, não haveria como debater os aspectos pedagógicos – 

ou técnicos – dessa ou de qualquer reforma. 
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4 AS CONFERÊNCIAS DE SAMPAIO DORIA: A REPERCUSSÃO E O 

SILÊNCIO NA IMPRENSA  

 

– Severino, retirante, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las 

para trás, porque ao menos esse mar não pode adiantar-se mais. 

– Seu José, mestre carpina, e que diferença faz que esse oceano vazio cresça ou não 

seus cabedais, se nenhuma ponte mesmo é de vencê-lo capaz? 

 

João Cabral de Melo Neto 

 

 Entre o ingresso do Projeto de Lei n.º 47 de 1920 no congresso estadual, sua 

aprovação, conversão na Lei n.º 1.750 de 1920 e final regulamentação pelo Decreto n.º 3.356 

de 1921, Sampaio Doria proferiu oito conferências, ocupando-se de esclarecer as medidas da 

reforma. Em seu livro Questões de ensino (1923), estão transcritas essas conferências, todas 

proferidas entre novembro de 1920 e abril de 1921, seis das quais localizamos entre os jornais 

Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, Jornal do Commercio e A Gazeta. Utilizamos como 

fontes a transcrição das falas de Sampaio Doria nos jornais e no livro (DORIA, 1923).63 

Este capítulo trata do rebatimento, pelo próprio reformador, das críticas que a 

Reforma de 1920 recebeu. Analisamos os argumentos utilizados por Sampaio Doria ao fazer as 

conferências, circunscrevendo-as no jogo de forças que estava posto e tendo em vista o modo 

como o embate foi travado nos jornais. Operamos com a ideia de que, ao rebater, ele (re)cria 

formulações, que podiam não estar presentes em suas ideias inicialmente expostas, mas que, 

por serem “atos de fala” (AUSTIN, 1990), instituem sentidos inéditos à reforma e às concepções 

subjacentes às medidas que a compõem. Ao lado da temática do ensino primário de dois anos, 

abordamos outros dispositivos que a reforma queria implantar e que foram temas das 

conferências, como a inspeção escolar, a autonomia didática, a faculdade de educação, as 

repúblicas escolares, a educação cívica. O quadro 4 apresenta a temática de cada conferência, 

o dia e local de sua realização, os jornais que a transcreveram, o dia de sua publicação, o título 

de cada conferência no livro já referido e se ocorreu a convite de alguém. 

                                                 
63 Por conta da abordagem teórica que Sampaio Doria deu em algumas conferências, optamos, pontualmente, por 

um diálogo com nossa dissertação (MATHIESON, 2012), trazendo à tona parte das ideias contidas em seus livros: 

O que o cidadão deve saber: manual de instrução cívica (1919), Psicologia (1926), Educação moral e educação 

econômica: suas bases, sua aplicação na escola (s.d.) e Educação (1933). 
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Quadro 4 – As conferências realizadas por Sampaio Doria e a sua divulgação  

 

 
Data Local 

Correio 

Paulistano 

O Estado de S. 

Paulo 

Jornal do 

Commercio 
A Gazeta Questões de ensino A convite de 

Primeira conferência: 

em defesa do projeto 13/11/1920 

Jardim de Infância, anexo à 

Escola Normal da Praça 14/11/1920 14/11/1920 14/12/1920 – Desfazendo intrigas  – 

Segunda conferência: 

inspeção escolar 24/11/1920 

Teatro Santo Estevam, 

Piracicaba 26/11/1920 25/11/1920 – – Inspeção escolar  – 

Terceira conferência: 

medidas nacionalistas 04/12/1920 

Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo  05/12/1920 05/12/1920 06/12/1920 – Nacionalismo no ensino  Liga Nacionalista 

Quarta conferência: 

escola de dois anos e 

autonomia didática 15/12/1920 

Jardim de Infância, anexo à 

Escola Normal da Praça 16/12/1920 16/12/1920 16/12/1920 16/12/1920 Autonomia didática  – 

Quinta conferência: 

bases moral da educação ?/03/1921 Campinas – – – – Bases da educação moral  – 

Sexta conferência: 

educação cívica 07/04/1921 Escola Normal da Praça 08/04/1921 08 e 09/04/1921 – – A educação cívica  – 

Sétima conferência: 

escolas normais e 

repúblicas escolares 21/04/1921 

Escola Normal de Casa 

Branca  22/04/1921 22/04/1921 – – Disponibilidades – 

Oitava conferência: 

logicidade ?/04?/1921 – – – – – 

Inteligentes, sim, decoradores, 

não Carlos da Silveira 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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As três primeiras conferências foram realizadas no momento de votação do projeto 

de lei no congresso estadual, quando se deu a maior movimentação do debate na imprensa; a 

quarta, logo após a promulgação da lei; e as demais, quando da sua regulamentação em 1921. 

As conferências de 1920, todas transcritas nos jornais, dialogam em diferentes graus e maneiras 

com as críticas que o projeto ganhou nas páginas do Jornal do Commercio e, em menor medida, 

na câmara e n’O Combate. Já as conferências de 1921 não tiveram a mesma repercussão na 

imprensa, sendo que apenas duas foram transcritas nos jornais, não tendo sido efetivamente 

convertidas em pauta. Ao longo de 1921, o Jornal do Commercio continuou publicando cartas 

de leitores contrárias à reforma, mas sem direta relação com as conferências. Além delas, há 

alguns editoriais da seção “Várias notícias”, mas não com o mesmo volume verificado entre 

novembro e dezembro de 1920. Aparentemente, o fato de o projeto de lei ter sido aprovado e 

estar naquele momento em processo de regulamentação reduziu a necessidade do jornal de 

continuar rebatendo a reforma diariamente. 

Com o mapeamento inicial das datas e locais das conferências, buscamos explorar 

as condições históricas em que as conferências se deram, a fim de que se possam revelar suas 

nuanças, como o intricado processo de tramitação do projeto de lei. Elaboradas para serem lidas 

diante de uma audiência, as conferências são aqui analisadas na acepção de John Austin (1990), 

como um “ato de fala performativo”. O conceito está em convergência com estudos que 

entendem que, para quem escuta uma manifestação, “o falante não descreve nem afirma a 

realização de uma ação: está a efetuá-la realmente” (CORDEIRO, 2015, p. 343). As 

conferências conformam, desse modo, uma ação em si mesma, e para nossos propósitos serão 

submetidas a uma “análise do ato de fala, de uso da linguagem em um determinado contexto, 

com uma determinada finalidade e de acordo com certas normas e convenções” (SOUZA 

FILHO, 1990, p. 11). Por essa razão, refletimos sobre o que os locais em que as conferências 

foram realizadas podem denotar sobre o público presente e suas posições relativas, qual o 

significado de as conferências terem ocorrido nesses lugares, a quem foi dada a palavra. 

 A partir das publicações contrárias à reforma, encontramos parte dos argumentos 

utilizados nas exposições de Sampaio Doria, e eventualmente pudemos inferir, aqui e ali, a 

quem e a quê o reformador refutava quando não deixava isso expresso, admitindo-se, com Carlo 

Ginzburg, que o que está fora do texto está também dentro dele, em suas dobras, sendo 

necessário saber fazê-lo falar. 

 

[...] os historiadores deveriam recordar que todo ponto de vista sobre a realidade, além 

de ser intrinsecamente seletivo e parcial, depende das relações de força que 

condicionam, por meio da possibilidade de acesso à documentação, a imagem total 
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que uma sociedade deixa de si. Para “escovar a história ao contrário” [...], como 

Walter Benjamin exortava a fazer, é preciso aprender a ler os testemunhos às avessas, 

contra as intenções de quem os produziu. Só dessa maneira será possível levar em 

conta tanto as relações de força quanto aquilo que é irredutível a elas. (GINZBURG, 

2002, p. 43) 

 

Além do conteúdo e da forma do discurso, o tempo e o espaço em que as 

conferências ocorreram são importantes variáveis, assim como a determinação dos locutores e 

interlocutores em suas posições relativas. A imprensa é entendida como um dos atores que 

pressionaram a reforma; é vista ocupando seu espaço de enunciação e pressão. Dito de outro 

modo, a imprensa faz-se sujeito na enunciação do próprio reformador, denotando sua 

incorporação (e a de sua crítica) na construção/reconstrução dos argumentos que sustentariam 

uma lei de reforma do ensino. Identificamos que houve intervenção de agendamento do tema, 

uma vez que as conferências de Sampaio Doria estão embebidas dos pontos tratados pela 

imprensa.  

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, por meio do 

rastreamento de alguns termos pouco usuais que Sampaio Doria atribuiu aos jornais, expomos 

como a imprensa interferiu na construção e produção das conferências proferidas pelo 

reformador. Em seguida, analisamos as quatro conferências de 1920 separadamente, 

verificando o modo como elas foram agendadas na imprensa. Na sequência, problematizamos 

o silêncio da imprensa diante das quatro conferências de 1921, que analisamos em conjunto, 

diferentemente de como procedemos relativamente às quatro de 1920. Por fim, mostramos as 

alterações efetuadas com a regulamentação da lei, o que levou Sampaio Doria a pedir 

exoneração e, em seguida, trazemos um balanço com as principais ideias do capítulo. 

 

4.1 SEGUINDO OS RASTROS DOS JORNAIS: A MONSTRUOSIDADE DA REFORMA 

DO ENSINO, QUEBRANDO E MUTILANDO O APARELHO ESCOLAR 

 

Seguindo os sinais e indícios, para usar os termos de Ginzburg (1990), deixados 

pelas conferências de Sampaio Doria, nas quais o conferencista referiu que na imprensa diziam 

ser a reforma do ensino uma “monstruosidade”, que ela iria “quebrar” e “mutilar” o aparelho 

escolar, decidimos rastrear a ocorrência dessas palavras invulgares no Jornal do Commercio, a 

princípio o único jornal localizado que lhe fazia oposição. Ao rastreá-las nesse matutino, 

deparamo-nos com outras duas folhas que, conforme o próprio Jornal do Commercio, também 

seriam contrárias à reforma: O Combate e Diario Popular.64  

                                                 
64 Quanto ao diálogo entre os jornais, nota-se que, em 7 de novembro de 1920, o Jornal do Commercio citou 
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Da parte das folhas favoráveis à reforma, o único interlocutor a que fazem 

referência explícita é o matutino de Mario Guastini, não tendo sido localizada nenhuma citação 

àqueles dois jornais (Diario Popular e O Combate) no Correio Paulistano65, n’O Estado de S. 

Paulo, n’A Platéa ou n’A Gazeta. Talvez isso ocorra pelo peso simbólico do Jornal do 

Commercio, que carregava o nome e a tradição da publicação oitocentista fluminense, mas 

sobretudo por o Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo terem um perfil de público 

semelhante àquele. Entendemos o silêncio em relação ao Diario Popular vinculado tanto ao 

fato de não ter feito oposição à reforma quanto por ser considerado um jornal desqualificado, 

de caráter popularesco, chamado jocosamente por Juó Bananére66 de “Giornale das Guzinhêra”. 

Já sobre O Combate, ainda que tenha publicado um número considerável de textos a respeito 

da reforma, o silêncio pode ser decorrente do fato de ser uma publicação menor, contendo 

apenas quatro páginas de caráter opinativo, apresentando uma linguagem considerada raivosa 

e com estigma de panfleto, daí ser visto com menor legitimidade. Além disso, O Combate tinha 

um alcance limitado de público, tendo como principal leitor o proletário, uma vez que 

representava a classe trabalhadora, levando-nos a ponderar que a falta de referência a ele nos 

grandes jornais possa também ser atribuída à tradicional desconsideração do povo como 

interlocutor digno. 

Em 5 de novembro, como analisamos no capítulo anterior, o Jornal do Commercio 

publicou em seu editorial um texto em resposta à mensagem presidencial e ao projeto de lei que 

havia entrado no dia anterior na câmara, afirmando ser a reforma inconstitucional e centrando 

sua crítica na taxação do ensino médio. A publicação manteria a crítica nos dias subsequentes. 

No dia seguinte, seria a vez de O Combate pronunciar-se contrariamente à reforma, reiterando 

que: 

 

Causou espanto a toda gente sensata a monstruosidade que a Secretaria do Interior 

deu à luz com o nome de reforma da instrução pública. Nunca se viu em nossa terra 

tamanha reunião de disparates, a principiar pela produção de semianalfabetismo [...] 

Ora, uma reforma assim, que protege a ignorância, a pretexto de combatê-la, só pode 

ser considerada pelo povo uma reforma... pr’a burro! (PEDAGOGICES..., O 

Combate, 1920, p. 1, grifo nosso).  

 

                                                 
publicação d’O Combate, afirmando que este era contrário à reforma. No dia 11, o matutino de Mario Guastini fez 

referência ao Diario Popular, colocando-o ao lado dos opositores. 
65 Ressalvamos apenas que, na ocasião das publicações de “Um paulista”, Almeida Junior publicou no Correio 

Paulistano uma crítica ao texto deste autor, dizendo que havia sido publicado num vespertino no dia anterior. 
66 Pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, formado em engenharia pela Escola Politécnica de São 

Paulo. Criou personagens e textos literários usando o patoá macarrônico dos imigrantes italianos. Além disso, foi 

jornalista e crítico da política de Washington Luis. A mencionada referência ao Diario Popular aparece na seção 

As Cartas d’Abax’o Pigues, no periódico O Pirralho (1911-1918). 
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Os termos “monstruosidade” e “pr’a burro” usados para nomear a reforma 

compõem o quadro de vocábulos raivosos presentes nas notícias. Valendo-se de diferentes 

recursos de linguagem para demarcar sua posição, O Combate depreciava a reforma e negava 

as medidas ali propostas. A ideia de “monstruosidade” seria retomada tanto pelos opositores 

quanto por Sampaio Doria em sua defesa do projeto de lei, mas, ao se apropriar dos termos, 

nenhum deles fez menção ao jornal operário. Parece-nos que não é que O Combate não foi lido, 

mas sim que as demais folhas não o tomavam como digno de interlocução. O Combate 

afirmava, ainda, que a reforma “hostiliza as escolas estrangeiras” com sua pedagogice 

nacionaleira e “acha muito satisfatório que os filhos de estrangeiros daí saiam falando o 

macarronismo de Juó Bananére” (PEDAGOGICES..., O Combate, 1920, p. 1). 

Em 19 de novembro, em texto irônico intitulado “Combate a hidra”, Monteiro 

Lobato diz que o analfabetismo tornara-se grave: “Prosseguir no regime do pão com manteiga 

para uns e de brisas fagueiras para a grande maioria, sobre inepto era iníquo. [...] Como sair 

disso? Desenvolvendo o aparelho escolar existente em extensão tal que alcançasse todas as 

cabeças de hidra?” (LOBATO, O Estado de S. Paulo, 1920b, p. 3). Se a reforma era um monstro 

para os opositores, Lobato trouxe à tona a referência mitológica da Hidra de Lerna, perigoso 

monstro com corpo de dragão e cabeças de serpentes. Com a metáfora, o autor parece questionar 

se a solução seria deixar o aparelho escolar existente continuar crescendo até alcançar as 

cabeças da hidra (e quiçá morrer com seu hálito venenoso). As imagens do pão com manteiga 

e da mitológica hidra foram usadas também nos jornais Correio Paulistano, A Gazeta e Jornal 

do Commercio. 

O uso do termo “monstruosidade” já foi alvo de destaque de Nagle (1976, p. 210), 

que observa que, para os críticos, a reforma representou uma “verdadeira monstruosidade”. 

Também Medeiros (2005, p. 225) afirma que “a qualificavam como uma monstruosidade”.67 A 

autora atribui “a maior parte das expressões depreciativas” a Paulo Pestana, dizendo que “este 

jornalista foi um dos mais severos críticos da gestão de Sampaio Doria” (MEDEIROS, 2005, 

p. 226). Discordamos dessa interpretação, pois entendemos que a oposição central enfrentada 

pela reforma na imprensa proveio do Jornal do Commercio; já na câmara, o maior opositor foi 

Gama Rodrigues. Entendemos que a oposição de Paulo Pestana é menor por não ter reverberado 

nas demais folhas, ou seja, elas não buscavam contrapor-se aos argumento do colaborador d’O 

Estado de S. Paulo.68 Além disso, de fato Paulo Pestana, ao fazer oposição dentro d’O Estado 

                                                 
67 Possivelmente, ambos os autores depararam-se com o termo no livro Questões de ensino (1923), em que 

Sampaio Doria relata que a reforma foi assim acusada pelos opositores. 
68 Como mostrado na análise do recenseamento escolar, quando Paulo Pestana criticou a execução do censo, 
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de S. Paulo, disse reiteradas vezes em “Notas Pedagógicas” que a reforma promovia o 

“semianalfabetismo”, expressão que pode ser entendida como depreciativa. No entanto, vimos 

o jornal O Combate com ainda maior frequência utilizando termos depreciativos e sarcásticos, 

como “pr’a burro”, “monstruosidade”, “pedagocice nacionaleira” e, em referência a Sampaio 

Doria, “ideólogo”. 

Ainda na semana que sucedeu à entrada do projeto na câmara, o Jornal do 

Commercio transcreveu o pronunciamento de Sampaio Doria em 24 de maio de 1920 na 

despedida da Escola Normal da Praça, no qual dissera que: 

 

[...] o governo atual não teve e nem terá a má inspiração de quebrar e mutilar o 

aparelho escolar do Estado. A nova de reduzir a dois anos o curso dos grupos escolares 

é mero boato, uma simples fantasia. 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. (DORIA, 1923, p. 

47) 

 

Nos dias 9 e 11 de novembro, o matutino afirmou que, após cinco meses, o governo 

havia desmentido e desautorizado o diretor da Instrução Pública, ao dar entrada com o projeto 

de lei na câmara e dizer, na mensagem que o acompanhava, que “o que nos cumpre, 

primeiramente, é não conservar a organização do passado, feita para outra época; o que nos 

cumpre é reformar o aparelho escolar” (ANAIS..., 1920a, p. 12, grifo nosso). O matutino fez 

uma crítica pujante à mensagem presidencial: “Enganou-se, infelizmente, o Sr. Dr. Diretor do 

Ensino na declaração que fez sobre as intenções do Governo porque este contrariando o parecer 

de seu auxiliar e chefe da Instrução insiste no propósito de QUEBRAR E MUTILAR o aparelho 

escolar do Estado” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920h, p. 4, grifo do autor). Ao criticar 

a reforma, o Jornal do Commercio atribuía a responsabilidade ao governo, não ao reformador, 

citando um trecho da Carta Aberta, de 1918, na qual Sampaio Doria esboçara um plano de 

combate à erradicação do analfabetismo e dissera que, apesar de defender o ensino primário de 

dois anos como medida provisória, defendia também que os quatro anos nos grupos escolares 

não deveriam ser diminuídos, pois eles ainda não satisfaziam o preparo das crianças, sendo 

necessários sete anos de instrução primária. O Jornal do Commercio afirmou que essa fala era 

insuspeita, por ser de um “técnico que já deu belas provas de capacidade e, afinal, do diretor da 

Instrução Pública nomeado pelo presidente do estado” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 

1920h, p. 4, grifo nosso). Para o matutino, a Carta Aberta deixava claro que o ensino médio e 

                                                 
Almeida Junior, chefe do recenseamento, usou a imprensa para rebater as críticas do jornalista, não se tratando, 

portanto, de uma resposta oriunda da própria imprensa. 
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o curso complementar eram primários, portanto, taxar essas etapas seria inconstitucional. 

Referindo-se ao Correio Paulistano, o matutino de Mario Guastini disse que o “velho órgão 

oficial” não tinha classificado de oposicionista a fala do reformador, mesmo sendo ela mais 

radical do que a defendida pelo próprio Jornal do Commercio, por defender sete anos de ensino 

primário. 

Nos dias que antecedem a primeira conferência, a movimentação na imprensa se 

deu entre o Correio Paulistano, cumprindo seu papel de órgão oficial em defesa diária da 

reforma, e os opositores Jornal do Commercio e O Combate. A primeira conferência, proferida 

em 13 de novembro, é uma clara resposta às publicações do Jornal do Commercio na seção 

“Várias notícias”, mesmo sem tê-lo anunciado expressamente. Justamente por fazerem a 

oposição, essas são as folhas que mais publicaram entre novembro e dezembro, buscando 

desmantelar a reforma. Daí a importância de publicarem diariamente algo sobre o tema, haja 

vista o efeito de enciclopédia, de um fluxo constante de informação a ser retido pelo receptor. 

 

4.1.1 Primeira conferência: em defesa do projeto 

 

Em 13 de novembro, pouco mais de uma semana após a entrada do projeto de lei 

na câmara, Sampaio Doria fez sua primeira conferência. Na ocasião, o projeto já havia passado 

pela Comissão de Instrução Pública, onde recebeu alterações, vinculando as etapas de ensino 

aos locais em que seriam ministradas. Dessa maneira, o ensino primário de dois anos seria 

ministrado em escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares. A discussão do projeto no 

plenário só se iniciaria em 16 de novembro.  

O local escolhido para a primeira conferência, o Jardim de Infância, era um edifício 

anexo à Escola Normal da Praça, inaugurada em 1894 e arquitetada como um prédio-

monumento, construído especialmente para abrigar a escola. 

 

A escala monumental, a elegância severa e a sobriedade na decoração do edifício 

sugerem reciprocidade entre grandeza dimensional e grandeza moral: a arquitetura 

transforma-se em pedagogia eloquente que ensina aos indivíduos os princípios da 

sociedade perfeita. Dessa maneira, os instituidores da República acrescentam imagens 

às ideias. (MONARCHA, 1999, p. 190-191) 

 

O autor mostra que o edifício deixa entrever as diferentes forças que atuavam à 

época, tanto pela suntuosidade quanto pela força e poder simbolicamente retratados em sua 

arquitetura, convertendo-se em um centro de comunhão cívica. Esse imponente edifício 

inaugura “o primado da visibilidade dos estabelecimentos escolares enquanto símbolo do êxito 
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da República na área da educação” (PEREZ, 2012, p. 49).  

Em 14 de novembro, o Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo e o Jornal do 

Commercio publicaram na íntegra a conferência. No Correio Paulistano, o relato dava destaque 

ao fato de o evento ter sido concorrido por alunos dos cursos superiores e professores e de que 

o diretor da Instrução Pública fora longamente aplaudido ao seu término. Ao relatar a 

conferência, o jornal mostrou os aspectos positivos da fala do diretor, deixando entrever sua 

intenção apoiadora. No Jornal do Commercio, a transcrição trazia no título a expressão “em 

defesa do projeto”, igualmente utilizada no Correio Paulistano. Em ambas as publicações, os 

títulos anunciavam a ideia de defesa, o que é um indicativo de que a reforma já recebia críticas. 

N’O Estado de S. Paulo, a notícia, intitulada “Reforma do ensino”, não trazia um juízo a priori 

e não explicitava tratar-se de uma conferência do diretor da Instrução Pública. No livro 

Questões de ensino (1923), a conferência foi publicada com o título “Desfazendo intrigas”, 

reiterando a ideia de embate.  

Quanto à motivação para o ciclo de conferências, Medeiros (2005) afirma que elas 

já estariam programadas pelo diretor da Instrução Pública, aceitando assim as explicações do 

próprio reformador, feitas na ocasião da primeira conferência: 

 

Entendi, e hoje mais convicto me sinto, que o êxito integral da reforma demandava, 

para o bem do público, esclarecimentos, os mais completos, sobre os retoques que a 

ela imprimo e sobre as inovações, algumas profundas, que a experiência e contato 

direto com o ensino público 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. (A REFORMA..., 1920b, Correio Paulistano, 

p. 3; A REFORMA... 1920b, Jornal do Commercio, p. 5; A REFORMA..., 1920a, O 

Estado de S. Paulo, p. 3; DORIA, 1923, p. 86, grifo nosso)69  
 

Passados três dias da conferência, porém, A Gazeta registrou: 

 

Essa conferência, que constituiu uma encantadora palestra que deliciou quase durante 

uma hora o seleto auditório que ali acorreu para ouvir a palavra fluente, elegante e 

persuasiva do orador, é a primeira da série que o ilustre professor se propôs fazer, 

menos para explicar os termos claros do projeto, do que para responder aos gratuitos 

opositores do patriótico plano do governo para combater o analfabetismo. Foram os 

ilustres colegas do “Jornal do Commercio” que tomaram a si, norteados pela oposição 

que movem ao atual governo, a tarefa ingrata de chefiar os eternos descontentes que 

combatem o projeto por todos os modos e formas, apegando-se até a capciosas 

interpretações do seu contexto, para verem na nova lei um golpe, que é absolutamente 

imaginário, à Constituição do Estado. (A REFORMA..., A Gazeta, 1920c, p. 1, grifo 

nosso) 

                                                 
69 Por as conferências terem sido publicadas em diferentes jornais e no livro, faremos referências simplificadas, 

para evitar o excesso de informação. Na primeira vez que uma nova conferência for citada, daremos a referência 

completa dos diferentes suportes em que foi publicada; nas ocorrências seguintes, faremos referência ao Correio 

Paulistano. 
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Assim, a primeira conferência parece ter sido motivada pela necessidade de 

Sampaio Doria fazer frente à oposição do Jornal do Commercio, buscando responder às críticas 

e antecipar a discussão que ocorreria no plenário da câmara. Com efeito, após três anos, no livro 

Questões de ensino (1923), o reformador deu a seguinte justificativa: 

 

Dada publicidade ao projeto da Reforma, para logo se alvoroçaram as críticas mais 

acerbas e menos justas que se possam imaginar, era do nosso dever sair à praça em 

defesa do projeto. Certo, não seriam nem poucos, nem passageiros os dissabores que 

iríamos ter. Nada nos importando, porém, quais, nem quantos fossem, aos 13 de 

novembro de 1920, demos início à série de conferências que nos propusemos. Era 

novo, entre nós, o alvitre. Isto de explicar ao povo, ombro a ombro, as leis que lhe vão 

ser formuladas, não é cômodo, nem convidativo. Mas, num regime democrático, é 

dever. (DORIA, 1923, p. 83, grifo nosso) 

 

O motivo da realização das conferências, explicitado na primeira conferência e no 

livro era, pois, que seriam “para o bem do público”, “de explicar ao povo”, “ombro a ombro”, 

do que tratava a reforma, pois é este o “dever num regime democrático”. Contudo, como 

afirmou A Gazeta, o objetivo era responder aos opositores do Jornal do Commercio, e não 

explicar os claros termos do projeto de lei. As conferências, assim, têm origem na oposição que 

a reforma encontrou na imprensa, portanto, na necessidade de o reformador debater com a 

opinião pública, em resposta ao Jornal do Commercio. Assim, vemos a imprensa pressionando 

o reformador para ir a público justificar o projeto de lei, o que efetivamente ele acaba fazendo. 

Sampaio Doria justifica suas conferências como sendo um dever democrático, que, a princípio, 

lhe cumpriria após “ultimada a deliberação dos poderes competentes”. Porém, se a reforma não 

tivesse sofrido oposição e houvesse sido aprovada sem dificuldade, é de se cogitar se haveria 

necessidade para um tal ciclo de conferências. 

Valendo-se de evento de encerramento das aulas da Escola Normal, o reformador 

fez a primeira conferência num espaço que lhe era familiar e para pessoas que o conheciam. 

Sampaio Doria era professor da Escola Normal desde 1914 e estava temporariamente afastado 

para exercer o cargo de diretor da Instrução Pública, tendo, portanto, amplo acesso à instituição. 

No Jornal do Commercio, um texto de introdução à conferência noticia os seguintes presentes: 

José Augusto de Azevedo Antunes, diretor da Escola Normal; Ruy de Paula Souza, Americo 

de Moura e Manoel Cyridião Buarque, lentes da Escola Normal; maestro João Gomes Junior; 

Raul de Macedo, Gabriel Antunes, Alfredo Pedrosa, Benjamin Pinto, Arlindo Pinto e Silva, 

Luis Gallina Junior e Manoel Lourenço Filho, professores da Escola Normal de Piracicaba70; 

                                                 
70 Nota-se que esta conferência ocorreu no dia 13 de novembro. Contudo, somente após a regulamentação da lei 
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Saverio Christofaro, professor da Escola Modelo; Antonio Alvez Aranha, inspetor escolar; além 

de alunos das Escolas Normais Secundária e Primária, professores e alunos do Curso 

Complementar. Logo, um público “seleto”, como afirmou A Gazeta, e especializado, 

pertencendo em sua maioria a um círculo próximo de profissionais da educação: colegas da 

Escola Normal; ex-alunos, como Lourenço Filho; auxiliares do recenseamento, como Antonio 

Alvez Aranha. Enfim, o público era formado por pessoas ligadas a Sampaio Doria, tendo parte 

delas declarado na imprensa posicionamento favorável à reforma, como Ruy de Paula Souza e 

Cyridião Buarque. 

Em resposta às críticas recebidas, o conferencista fez menção à imprensa, 

esbravejando: “Acusam-me, pela imprensa, de haver eu interceptado, falsamente, os propósitos 

oficiais em matéria de instrução pública” (A REFORMA..., 1920b, Correio Paulistano, p. 3, 

grifo nosso). Disse, ainda, que os “senhores da acusação” estavam “matracando” há dias contra 

a reforma. A acusação tem direta relação com as publicações na seção “Várias notícias” do 

Jornal do Commercio, em especial, dos dias 9 e 11 de novembro, quando o matutino relembrou 

o pronunciamento de Sampaio Doria em maio na Escola Normal da Praça. Os opositores 

reiteravam a ideia de que a reforma iria, sim, quebrar e mutilar o aparelho escolar existente, o 

que para o conferencista era uma falácia, pois com ela pretendia-se levar o ensino de primeiras 

letras a todos os recantos do estado. Em sua fala, o reformador foi enérgico ao dizer que não se 

mutilaria nem se trucidaria o aparelho escolar, mas que se ampliaria o oferecimento da 

instrução, cumprindo o preceito constitucional de ensino primário obrigatório e gratuito. O 

conferencista também retomou que em maio havia publicamente se insurgido contra a alegação 

de que a duração do ensino nos grupos escolares seria reduzida, o que de fato, em sua opinião, 

daria a impressão de mutilação e quebra, pois, em sua visão, os quatro anos dos grupos 

escolares já não bastavam para uma educação primária integral, baseada na educação moral, 

intelectual e física, tal como defendia Spencer. Sampaio Doria defendeu enfaticamente em seu 

pronunciamento: 

 

Eliminar, a torto e a direito, o 3º e 4º anos dos grupos, era um retrocesso, uma 

desorganização, de que se arrependeria o governo que o tentasse. Prestaria um dos 

mais lamentáveis desserviços. O primeiro cuidado do governo que o sucedesse, seria 

o de restaurar a normalidade do aparelho. Toda gente sabe 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. É um padrão de glória da 

                                                 
de reforma do ensino é que o nome da Escola Normal Primária se tornaria Escola Normal de Piracicaba, juntamente 

com a nomeação de Lourenço Filho. No entanto, o Jornal do Commercio já indica Lourenço Filho como professor 

da Escola Normal de Piracicaba. Hilsdorf (1998, p. 112) corrige “a informação do próprio Lourenço Filho de que 

tinha começado a ensinar psicologia na Escola Normal de Piracicaba em 1920, empurrando a data para 1921”. 
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administração transata. (A REFORMA..., 1920b, Correio Paulistano, p. 3) 

 

Nessa conferência, Sampaio Doria continuou defendendo sua ideia de que o ensino 

primário seria conservado nos grupos escolares e até mesmo alargada a possibilidade de estudos 

em sete anos. Em sua concepção, o ensino de dois anos seria ministrado nas escolas isoladas, 

onde já acontecia, e elas seriam unificadas em um só tipo. Contudo, com as alterações iniciais 

que o projeto de lei recebeu na Comissão de Instrução Pública e a exigência da taxa por parte 

de Washington Luis, alterava-se necessariamente a concepção pedagógica que a reforma 

albergava. Talvez Sampaio Doria tenha saído a público para defender suas ideias por 

compreender que então, a despeito das mudanças, a base geral da reforma estaria preservada. 

O conferencista, inclusive, chegou a rebater na conferência as críticas que recaíram sobre 

Washington Luis. Ao que tudo indica, entretanto, sua exoneração aconteceu por seu 

rompimento com o presidente do estado. 

Compondo a mesma notícia em que a primeira conferência foi transcrita, o Jornal 

do Commercio publicou cartas de leitores sobre a reforma. Assim, o jornal não deixou de 

transcrever a primeira conferência, mas a colocou ao lado da opinião dos leitores, imprimindo 

uma equivalência entre ambas. Essa opção representa uma forma de resposta à conferência, 

sem que o jornal tivesse de se expor ou se posicionar, haja vista que a opinião pública é que 

estaria ali se expressando. Ao estabelecer essa suposta equivalência entre as duas publicações, 

o matutino enfraqueceu a argumentação de Sampaio Doria, pois deu espaço igual e voz 

simultânea a seus críticos: conferencista e missivistas estavam se expressando lado a lado. As 

cartas publicadas no dia 14 foram assinadas por “M.P.” e “Negrão”, mas encontramos em dias 

subsequentes cartas assinadas por “Um professor”, “Um pedagogo”, “A alma de Cesário Motta” 

ou ainda “Amigo da instrução”, além de cartas apócrifas e de pais de alunos, todas tecendo 

críticas à reforma na linha do Jornal do Commercio. Geralmente, as cartas iniciam enaltecendo 

as posições do redator relativamente à reforma e, na sequência, criticam as mudanças propostas 

pelo projeto de lei, a taxação do ensino médio ou as medidas nacionalistas, por alterarem o 

ensino particular. Numa delas, afirma-se que, após dois anos de escola, os “ignorantes 

analfabetizam-se” (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920b, p. 6). Não foi localizada 

nenhuma carta favorável ao projeto de lei no Jornal do Commercio: ao publicar apenas cartas 

que ratificavam sua própria posição, o jornal selecionava cuidadosamente o tipo de opinião que 

queria imprimir sobre a reforma. 

Ainda na primeira conferência, Sampaio Doria disse que o Anuário do Ensino de 

1918 apresentara o número aproximado de 250.000 crianças analfabetas, mas a verificação 
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censitária de 1920 acusava por volta de 400.000 (lembramos apenas que esse dado refere-se às 

crianças entre 7 e 12 anos), o que indicaria que o Estado dava instrução elementar a menos da 

metade da população em idade escolar. Em sua visão, diante desses dados, haveria duas 

medidas possíveis: “ou cruzar os braços, indiferente à calamidade do analfabetismo, ou 

excogitar um remédio que o extirpasse, dentro das suas posses econômicas. Seria possível esse 

remédio?” (A REFORMA..., 1920b, Correio Paulistano, p. 3). Ele retomou então a Carta 

Aberta, afirmando que o sistema em vigor não estava organizado de modo eficiente, sendo 

necessárias modificações estruturais para aumentar o aproveitamento do trabalho do 

professorado. Sampaio Doria explicou seu “plano de ação patriótico”, como o denominava, a 

fim de usar o trabalho do professor como alfabetizador: 

 

Se o acréscimo de rendimento da escola, mercê das medidas técnicas lembradas, não 

bastasse, não havia dentro do orçamento outro remédio senão ir aproveitando, em 

classes dos primeiros anos, os quartos e terceiros dos grupos, em cidades, onde 

pequena fosse a frequência destes e não houvesse continuidade do ensino. Eis aqui o 

equívoco. Na preocupação de levar a todos os recantos do Estado a alfabetização 

eficiente, o governo não recuaria em aproveitar na alfabetização professores que 

estavam ensinando em minguados 3.os e 4.os anos de grupos, sobretudo nos quartos 

anos. Daí o boato alarmante de que o governo ia “quebrar, mutilar o aparelho escolar”, 

e ao qual opus o desmentido que mantenho com desassombro em todos os seus termos. 

A confusão se explicava, mas não se sustentava. (A REFORMA..., 1920b, Correio 

Paulistano, p. 3) 

 

Em seguida, o conferencista comunicou que a medida de transferir os professores 

dos anos mais avançados para as classes de alfabetização não era uma inovação sua. Oscar 

Thompson, em sua gestão, já havia usado tal medida, reunindo o terceiro e quarto anos sempre 

que o número de matriculados neles fosse exíguo. Para embasar sua fala, o reformador citou 

novamente o Anuário do Ensino de 1918, mencionando que 279 classes de quarto ano dos 176 

grupos listados haviam sido suprimidas. Ele explicou que, em 1912, a lei determinava um 

mínimo de 20 matrículas e frequência de 15 alunos; em 1919, a matrícula nas escolas isoladas 

diurnas passou a ter, no mínimo, 30 alunos, com a frequência média nunca podendo ser inferior 

a 20 alunos. Assim, caso a escola isolada não tivesse matrícula e frequência mínimas conforme 

a lei, a classe seria reunida, liberando-se com isso um professor para alfabetizar. A justificativa 

de Sampaio Doria baseou-se nas ações do governo anterior, em que Oscar Thompson, sem 

franca oposição, adotara medidas semelhantes: “o ensino de dois anos não é criação do atual 

governo. Ele aí está nas 419 escolas rurais criadas pelos governos passados. E por que, até 

agora, não reagiram contra esta escola de dois anos? Dois anos bastavam ontem; só hoje é que 

não bastam” (A REFORMA..., 1920b, Correio Paulistano, p. 3). Seguindo em sua defesa, 

Sampaio Doria indagou: por que os censores da reforma não se opuseram às medidas do 
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governo anterior? Ao que ele mesmo respondeu, esclarecendo que o que diferia a estruturação 

atual da do governo anterior era a supressão em maior escala de classes de 3.º e 4.º anos nas 

quais havia baixa ou nenhuma frequência, aumentando, assim, o número de professores 

alfabetizantes. 

Defendendo-se das acusações de que a reforma iria quebrar e mutilar o aparelho 

escolar, o conferencista asseverou:  

 

Existiria, se o projeto de reforma, para não conservar a organização do passado, 

suprimisse o 3.º e 4.º anos dos grupos, onde há continuidade de ensino, e consagrasse 

a doutrina de não serem necessários para uma educação integral mais que dois anos. 

[...] Onde há continuidade do ensino, serão mantidos, seja como for os 3.º e 4º anos 

do grupo. Logo, não há mutilação. Logo, não há quebra. E, onde existe continuidade, 

o 3.º e o 4º anos dos grupos serão mantidos, sempre que houver média legal, como no 

sistema atual, tem acontecido até hoje, com as escolas isoladas. (A REFORMA..., 

1920b, Correio Paulistano, p. 3, grifo do autor) 

 

É importante notar que o próprio reformador nomeia de “3.º e 4.º anos dos grupos” 

e não de ensino médio, o que é um indicativo de que sua ideia era conservar o ensino primário 

que já existia nos grupos escolares. Assim, nessa primeira conferência, Sampaio Doria 

permaneceu defendendo abertamente sua visão sobre a reforma, com as concepções 

pedagógicas anteriormente expostas na Carta Aberta e no pronunciamento na Escola Normal, 

a despeito das alterações já realizadas no projeto de lei. 

Valendo-se da expressão de Paulo Pestana, para o Jornal do Commercio a reforma 

teria decretado o regime de “semianalfabetismo”. Contudo, o conferencista defendeu: 

 

Alegar-se-á que, com dois anos apenas, não se aprende quase nada, nem mesmo se 

fica sabendo ler, escrever e contar direito. É um semianalfabetismo. Não é alfabetizar. 

Não é o que convém. Examinemos bem o caso. Em seis meses, ensina-se, 

folgadamente, a ler. Em um ano de curso, “aproveitado com inteligência e dedicação”, 

os escolares que não forem imbecis ficam sabendo ler, escrever e contar. Não venham 

dizer que a experiência testemunha existirem escolares analfabetos depois de um ano 

a fio de escola. Não ponha em dúvida. Mas é que o professor não presta. O ano não 

foi aproveitado “com inteligência e dedicação”. Cumpra o mestre o seu dever, que, no 

fim do primeiro ano, os seus alunos, salvo os anormais, saberão ler, escrever e contar. 

No ano seguinte, se aperfeiçoarão na leitura, na escrita e nas contas, e muita coisa 

nova aprenderão, principalmente com o sistema de duas turmas, com que se obtém, 

nos alunos, uniformidade de preparo. Mesmo assim é pouco? É. Repitamos, é pouco, 

é pouquíssimo. Mas o estado não pode mais. (A REFORMA..., 1920b, Correio 

Paulistano, p. 3, grifo nosso) 

 

Passados quatro dias da primeira conferência, o normalista Carlos Escobar (1920b, 

p. 1) registrou com escárnio n’O Combate: “Outra gracinha do conferencista é esforçar-se para 

nos convencer de que dois anos bastam para ler, escrever e contar. Isso prova que s. exa. nunca 
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tarimbou na escola primária e ignora por completo o fraco poder assimilativo de nossas 

criancinhas”. Em 19 de novembro, ao comentar sobre a conferência, A Gazeta enfatizou 

positivamente a fala de Sampaio Doria, dizendo que ele “fez notar que em seis meses se ensina 

folgadamente a ler” (O ENSINO..., A Gazeta, 1920, p. 1) e que, sendo o governo obrigado a 

oferecer esse ensino, estaria correto o legislador que aprovasse o curso de dois anos de ensino 

primário. Para o vespertino, no lugar de uma pequena minoria que aprenderia um pouco mais, 

ter-se-ia um cenário em que todas as crianças pudessem frequentar a escola, colocando-as num 

mesmo nível. Também no dia 19, o Jornal do Commercio publicou a seguinte carta: 

 

De “Muitos professores”: Pedimos vênia para oferecer a nossa réplica à recentíssima 

conferência do diretor geral do Ensino na Escola Normal, na parte que ela insinua 

“que o professor é que não presta”. Nos Grupos Escolares, os professores são 

chamados adjuntos porque a orientação do ensino é dos diretores, como nas escolas é 

dos inspetores. Se o ensino cá e lá não dá resultado, – não prestam, antes de nós e mais 

do que nós, os diretores e inspetores, dos quais recebemos e somos obrigados a 

cumprir as respectivas instruções. Como, porém, estes por sua vez, obedecem aos 

programas, regulamentos, regimentos, circulares e horários de procedência genuína 

da Instrução Pública, claro está que se o ensino não dá resultado também não presta a 

Instrução Pública. (A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920f, p. 4) 

 

Apesar de não explicitar quem eram os signatários ou em qual instituição 

lecionavam, a carta foi uma resposta em virtude da acusação de Sampaio Doria aos professores. 

Eles, por sua vez, acusaram outras instâncias, mas se nota que não criticaram as medidas da 

reforma, apenas rebateram a acusação que sofreram. Seja por os “muitos professores” não terem 

arguido qualquer aspecto da reforma, seja justamente por serem “apenas” professores, fato é 

que o Jornal do Commercio não deu especial destaque à carta, limitando-se a publicá-la.  

Em 20 de novembro, “Um paulista” ironizou no Diario Popular a colocação de 

Sampaio Doria, dizendo que as crianças que frequentavam a escola “já devem, agora, estar 

alfabetizadas, visto que o competente diretor geral do ensino assegura que em seis meses só não 

aprende a ler e escrever a criança, cujo professor não presta” (UM PAULISTA..., Diario 

Popular, 1920b, p. 1). Sete dias depois foi a vez de O Combate, mesmo se tendo declarado 

contrário à reforma, publicar uma carta favorável sobre o assunto71, subscrita por uma ex-

professora que lecionou por dez anos e se tornou bordadeira: “ganho mais e não me canso tanto” 

(A REFORMA..., O Combate, 1920a, p. 1). Repetindo a frase proferida por Sampaio Doria, a 

professora disse saber “qual a causa dos analfabetos serem tantos e posso apontar o remédio 

                                                 
71 Maciel (2008, p. 7) explica que “ao contrário da grande imprensa empresarial, eles [periódicos populares] não 

constituíram um discurso unificado, padronizado e em suas páginas prevalece a diversidade de conteúdos, a 

multiplicidade de orientações políticas e o embate de posições”. O Jornal do Commercio, por exemplo, não 

publicou nenhuma carta contrária à sua posição. 
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para o mal”, que viria desde as escolas normais, em que as alunas “protegidas” passavam de 

ano e tiravam altas notas mesmo sem nada saberem, sendo depois nomeadas para as melhores 

escolas por terem as melhores notas: “Já no tempo da escola cuidavam mais da ‘toilette’ que 

das lições. São professoras, continuam no mesmo” (A REFORMA..., O Combate, 1920a, p. 1). 

A professora destaca a prática do clientelismo no magistério, além do favorecimento de classe 

social. Em contraposição à visão da professora e à afirmação de que se ensinaria folgadamente 

a ler em seis meses, as cartas de leitores do Jornal do Commercio revelam a polêmica que esta 

frase gerou, e que rendeu ao reformador a qualificação de desconhecedor do cotidiano escolar, 

como fez Carlos Escobar, para quem Sampaio Doria não “tarimbou na escola primária”.  

Para o conferencista, o Estado não poderia gabar-se de fornecer um pouco mais de 

instrução a uma minoria, em detrimento da imensa maioria de crianças analfabetas. Sampaio 

Doria questionou: “Mas em que esta convicção se choca com iniciar o Estado a sua missão 

educativa, dando a todos uma escola de dois anos, enquanto não possa dar outros dois, e mais 

três, a todos?” (A REFORMA..., 1920b, Correio Paulistano, p. 3). O reformador expôs que 

havia defendido em várias ocasiões sete anos de ensino primário e que dois anos não bastavam 

à formação completa, sendo que com a reforma seriam criados o ensino médio de dois anos, o 

ensino complementar de três anos e a faculdade de educação. E, com sarcasmo, encerrou a 

conferência indagando se a isso é que os opositores chamavam mutilar e quebrar o ensino. 

Nessa primeira conferência, Sampaio Doria fez uma defesa geral da reforma. É 

possível nela observar as ideias que deram base à sua proposta de reforma da instrução pública 

paulista, na medida em que o conferencista as explicita e se justifica.  

 

4.1.2 Segunda conferência: inspeção escolar 

 

A segunda conferência se deu em Piracicaba, em 24 de novembro, tendo sido 

transcrita apenas no Correio Paulistano e n’O Estado de S. Paulo. O Jornal do Commercio 

registrou em 26 de novembro que ela não fora enviada à redação do jornal, do contrário teria 

sido publicada. Assim, o matutino apenas divulgou sua realização com a nota: “Parte hoje para 

Piracicaba o Dr. Sampaio Doria, Diretor Geral da Instrução Pública, ali vai realizar uma 

conferência em defesa do projeto da reforma do ensino” (REFORMA..., 1920b, Jornal do 

Commercio, p. 5). 

Passados 11 dias da primeira conferência, o Jornal do Commercio já havia 

publicado cinco pareceres contrários à reforma entre os dias 17 e 22 de novembro (Francisco 

Moratto, Spencer Vampré, Cardoso de Mello Netto, Reynaldo Porchat e Clovis Bevilaqua). Na 
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câmara, o projeto de lei havia sido aprovado em primeira discussão no dia 22 – tendo o deputado 

Gama Rodrigues declarado voto contrário – e em segunda discussão no dia 23, sessão na qual 

o deputado Freitas Valle defendeu o projeto, indicando que os ensinos médio e complementar 

pertenciam ao ensino secundário, havendo, assim, uma justificativa pedagógica distinta da 

defendida por Sampaio Doria.  

Duas semanas antes, nos dias 9 e 10 de novembro, o Correio Paulistano abordara 

o tema da inspeção escolar em “Notas à margem da reforma”. Na primeira publicação, o jornal 

disse que muitas escolas isoladas funcionavam com intermitências, o que não significava dizer 

que seria um descaso dos professores, mas um problema na forma como a fiscalização era 

realizada, pois a inspeção estava centralizada na capital. Além de os inspetores desconhecerem 

as zonas que visitavam, a centralização acarretava perda de dinheiro e tempo para 

deslocamento. O matutino relatou, ainda, que a média de visitação dos inspetores por escola no 

ano anterior havia sido de uma visita e um quarto, de tal modo que o jornal questionou se seria 

suficiente visitar uma escola apenas uma ou duas vezes por ano. Para o jornal, a inspeção não 

deveria estar associada a vigilância, mas a um meio de colocar “em contato o pensamento dos 

dirigentes técnicos de ensino com o professorado e orientá-lo nos processos pedagógicos e na 

evolução natural da árdua ciência de ensinar” (NOTAS..., Correio Paulistano, 1920k, p. 1). Em 

seguida, a nota criticou a ação dos inspetores municipais, que seriam escolhidos das injunções 

políticas locais e da orientação partidária. Além disso, por não serem técnicos, dado que não 

eram professores, não teriam a necessária consciência profissional. 

No dia seguinte, o órgão perrepista continuou sua exposição sobre o mesmo tema, 

abordando as vantagens técnicas da medida. O matutino retomou que o censo levado a cabo 

pelo governo mostrara a necessidade da boa localização das novas escolas e, para isso, as 

delegacias regionais seriam de grande proveito, pois elas municiariam de informações a 

Diretoria Geral da Instrução Pública. A nota disse ainda que a reorganização da inspeção escolar 

promoveria o pragmatismo administrativo, a partir do qual não seriam necessários tantos 

telegramas e papéis. Por fim, o jornal foi incisivo ao dizer que o material escolar, nesse 

momento, era o material bélico, e que a eficácia da atuação dependia das posições em que os 

sujeitos se encontravam, para não se perder munição por um erro tático. 

Nos dias 10 e 11, o Jornal do Commercio respondeu ao “velho órgão oficial”, 

dizendo que, no relatório apresentado em 30 de abril de 1920, foram contabilizados 195 grupos 

escolares, com 2.517 classes, sendo 1.036 de primeiro ano, 695 de segundo, 496 de terceiro e 

290 de quarto; 1.775 escolas isoladas, dentre elas, 375 localizadas na zona rural, 11 escolas 

normais e 3 escolas profissionais. O jornal reconheceu que a permanência dos inspetores na 
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capital era prejudicial, e nessa parte o projeto “mereceria francos e unânimes aplausos” 

(VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920g, p. 4). O matutino disse que seria, entretanto, uma 

ilusão acreditar que os inspetores nomeados por Sampaio Doria e os inspetores municipais 

trabalhariam de acordo, questionando ainda se estes dariam conta do serviço. Neste ponto, o 

Jornal do Commercio dirigiu sua crítica aos inspetores municipais, mas não na estruturação 

proposta pela reforma; sua única dúvida assentava-se na eficácia diante do grande número de 

escolas a serem visitadas. 

Acompanhando a discussão da imprensa, mas não, como a primeira conferência, 

em forma de resposta, a segunda conferência versou sobre o tema da inspeção escolar, entendida 

pelo reformador como a coluna mestra do aparelho do ensino. Por ocasião da colação de grau 

do professorado da Escola Normal de Piracicaba, a conferência foi realizada no Teatro Santo 

Estevam, fundado em 1871, que ofertava “peças teatrais, operetas e ainda prestava-se como 

palco de conferências políticas” (HONORATO; MONARCHA, 2016, p. 188), funcionando 

também como um dos três cinemas da cidade (HILSDORF, 1998, p. 150). Sampaio Doria assim 

justificou a escolha da cidade: 

 

[...] não foi sem razão que escolhi a vossa cidade para esta conferência, Piracicaba, 

sobre ser um exemplo de probidade administrativa, é uma cidade apaixonada pela 

instrução pública. Do seu amor à instrução primária não podíeis dar melhores arras, 

do que instituindo o dia do alfabetizado, como o fizeste. [...] Da sua Escola Normal 

tão belamente instalada, têm saído assinalados professores na inteligência e na cultura. 

O valor da vossa Escola Agrícola já se ostenta para além das fronteiras do estado, na 

maravilhosa riqueza dos campos, que os vossos métodos práticos vão conquistando. 

[...] Por esta vossa constância no desenvolvimento da instrução pública é que das 

cidades do interior, Piracicaba me atraía, para nela fazer alguns comentários às 

inovações que, na organização do ensino, se vão realizar. (A REFORMA..., 1920c, 

Correio Paulistano, p. 5; A REFORMA..., 1920 b, O Estado de S. Paulo, p. 3; 

DORIA, 1923, p. 100) 

 

Piracicaba foi a única cidade do interior paulista a sediar uma das conferências 

proferidas em 1920. Como retrata Hilsdorf (1998, p. 102), ela não era apaziguadora e tranquila, 

mas uma “cidade em intenso processo de urbanização modernizadora”. Piracicaba foi 

identificada como cidade símbolo da instrução paulista e de excelência de ensino. Honorato e 

Monarcha (2016) mostram que a referida cidade passou da condição, atribuída no final do 

século XVIII, “de boca de sertão à cidade da instrução”:  

 

A Piracicaba da Primeira República tornou-se um centro educacional, sendo 

classificada em 1911 como a segunda cidade paulista em número de escolas, com 40 

escolas para aproximadamente 48 mil habitantes, ficando atrás da Capital São Paulo, 

mas à frente de expressivas matrizes culturais, tais como Santos, Campinas, Sorocaba, 

Itu e Jundiaí. Essa sua posição culminou em seu mais caro e envaidecedor título, o de 
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Ateneu Paulista [...]. (HONORATO; MONARCHA, 2016, p. 195) 

 

Como os autores comentam, as lideranças piracicabanas buscavam imprimir 

símbolos e instituições de civilidade no espaço urbano da cidade, sendo que a Escola Normal 

representava no imaginário local a possibilidade de uma sociedade civilizada. Iniciada a 

construção em 1913, a Escola Normal de Piracicaba ganhou novo prédio em 1917, um palácio 

perrepista e de ostentação art nouveau, dado seu porte, além de estar erigido em formato de 

“U”, com dois pavimentos, um feminino e outro masculino (HONORATO, 2010). 

Foi a própria Reforma de 1920, uma vez aprovada, que equiparou as escolas 

normais primárias às escolas normais secundárias, modificando, assim, o estatuto da Escola 

Normal de Piracicaba, que, portanto, passou de escola normal primária a escola normal 

secundária. Isso porque, como explica Leonor Tanuri (1979), até 1911 havia dois modelos de 

formação de professores no estado de São Paulo, um pelos cursos mais simplificados das quatro 

escolas complementares, formando o magistério primário; e outro pelo curso secundário da 

Escola Normal da capital, sendo a única desse tipo. A partir de 1911, houve uma alteração legal 

que elevou o padrão das escolas complementares, transformando-as em escolas normais 

primárias, mas restando ainda dois modelos de formação do magistério, com as escolas normais 

primárias e as secundárias.72 Com a reforma, Lourenço Filho foi transferido da Escola Normal 

da capital para a Escola Normal de Piracicaba para assumir as cadeiras de Psicologia e 

Pedagogia e de Prática Pedagógica, imprimindo a nova vertente pedagógica que se buscava 

erigir.  

 

Para dar conta desse radical programa, Sampaio Doria colocou em postos chaves, 

administrativos e pedagógicos, da organização paulista de ensino, aqueles nomes do 

universo escolar compromissados com ele, quer do ponto de vista do partilhamento 

das ideias, 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, como ele, da Liga Nacionalista – que objetivava a nacionalização do país 

via a desanalfabetização. (HILSDORF, 1998, p. 97-98) 

 

Ao lado de Lourenço Filho, Hilsdorf (1998) elenca os nomeados que receberam 

apoio do Jornal de Piracicaba – folha nacionalista que fazia oposição ao PRP –, como Thales 

Castanho de Andrade, Helio Penteado de Castro, Antonio Pinto de Almeida Ferraz, Olívia 

Bianco, Pedro Crem Filho, Romeu A. Camargo, Dario Brasil, Manoel Dias de Almeida, 

                                                 
72 Sobre o ensino normal, a Reforma de 1920 é que “traria a superação da estrutura dual que marcava o sistema de 

formação de professores de 1895. Assegurada essa conquista que, de resto, seria a principal desse decênio, as 

reformas posteriores (1925 e 1927) pouco mais fizeram do que um mero jogo de redistribuição dos anos de 

escolaridade entre os cursos complementar e normal” (TANURI, 1979, p. 157). 
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Fabiano Rodrigues Lozano, Joaquim Bueno de Matos, David Müller e Henrique Carneiro 

Seoane, compondo uma rede que apoiou Sampaio Doria na implantação da reforma. Piracicaba 

era, portanto, um lugar estratégico para defendê-la: 

 

Mas não é só para rebater o erro e maldade de uma falsa crítica insincera, que eu aqui 

estou. Tenho outras razões para a série de conferências que vou fazendo sobre a 

reforma do ensino. É, em primeiro lugar, o sentimento da democracia, que reputo o 

governo definitivo dos homens livres. É, em segundo lugar, a necessidade prática de 

que conheçam, integralmente, o mecanismo da reforma aqueles a quem vai tocar a 

corresponsabilidade da execução. (A REFORMA..., 1920c, Correio Paulistano, p. 5) 

 

Ao atribuir novamente um sentido cívico e patriótico à conferência, Sampaio Doria 

lançou luz a uma ideia nova, destinando sua fala aos inspetores, com o objetivo de que eles 

conhecessem em detalhe as medidas que seriam implantadas. Isso deixa evidente que a fala se 

dirigiu a um grupo específico de pessoas e não para “explicar ao povo”, como afirmara em sua 

primeira conferência.  

Sampaio Doria mostrou que os inspetores passavam a maior parte do tempo nas 

escolas da capital e não no interior.73 Ele disse que uma das pedras que os opositores lhe 

atiraram recaiu sobre a reorganização da inspetoria escolar, trazendo consigo o “veneno da 

intriga”. A inspeção escolar não foi, entretanto, um dos temas de crítica no debate da reforma, 

a julgar pelo levantamento de temas agendados na imprensa paulista. Compreendemos que a 

crítica sobre o novo modelo de inspeção não foi evidente na imprensa, porque a reestruturação 

atingiria um grupo restrito de profissionais, e desse modo a discussão se restringiu ao ambiente 

da Diretoria Geral da Instrução Pública. Se essa interpretação é acertada, uma conferência sobre 

essa temática atenderia a uma demanda especializada, a fim de justificar as novas medidas e 

angariar defensores entre burocratas e educadores, muito mais do que para se impor como 

resposta às críticas da imprensa. Consideramos ainda essa leitura porque novos inspetores iriam 

assumir o cargo e porque, para a reforma se efetivar, o grupo de inspetores deveria estar de 

acordo com as medidas que seriam implantadas, pois seriam os fiscais de sua execução.74 

Para o reformador, a enormidade de defeitos do sistema de inspeção era a melhor 

                                                 
73 O conferencista resumiu os seguintes dados: “cada escola foi visitada, em média, 1,49, isto é, nem duas vezes 

durante o ano passado. Houve 19 municípios cujas escolas não foram visitadas nem uma vez sequer. E das 1.285 

escolas, 26 escolas não tiveram a honra de uma visita. Reparai bem: em 1.285 escolas, 26 escolas, com o sistema 

atual, não tiveram nem sequer uma visita do inspetor!” (A REFORMA..., 1920c, Correio Paulistano, p. 5). 
74 Medeiros (2005, p. 195) assevera que os inspetores de ensino, pelo menos aqueles que redigiram o parecer à 

Carta Aberta – Benedito Tolosa, Julio Pestana e João Luiz Brito –, não viram com bons olhos a nomeação de 

Sampaio Doria. Algo semelhante Carvalho (2010) registrou ao afirmar que parte das críticas que Sampaio Doria 

recebeu veio de uma reação endógena ao sistema escolar, possivelmente dos inspetores que ocupavam o alto 

escalão da hierarquia educacional paulista e que eram normalistas de formação. Destacamos que não localizamos 

na imprensa essas críticas às medidas de inspeção escolar. 
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justificativa da necessidade de transformá-lo. Retomando a noção de que na democracia as 

ideias precisam ser transparentes e postas à prova, Sampaio Doria asseverou que o povo, que 

custeava o sistema de que era beneficiário, necessitava saber como o serviço de inspeção escolar 

era feito. De tal maneira, o diretor passou a descrever a organização do sistema escolar, 

afirmando que o número de escolas no interior era quase sete vezes maior do que o da capital, 

o que demandava mais dias de trabalho dos inspetores naquela área.75 Somados a isso, as 

dificuldades de comunicação e o isolamento das escolas exigiam de cada inspetor ainda mais 

tempo de serviço no interior.  

Sampaio Doria disse que, pela Lei n.º 1.710 de 1919, o número de inspetores já 

havia aumentado de 15 para 25. Ainda que fossem poucos inspetores, o problema estaria 

fundamentalmente na estrutura do cargo: o estado de São Paulo estava dividido em zonas, mas 

todos os inspetores moravam na capital, longe das escolas que deveriam fiscalizar. Com a 

aprovação da reforma encabeçada por Sampaio Doria, conforme o artigo 6.º, seriam criadas 15 

delegacias regionais de ensino, e o número de inspetores seria elevado a 35. O conferencista 

explicou que os delegados de ensino e inspetores seriam nomeados pelo governo entre 

professores diplomados e de competência reconhecida. Entendemos estar aí mais um indício de 

um caminhar para a autonomia do campo educacional, pois a medida conferiria uma dimensão 

técnica para o exercício do cargo, mostrando as exigências de uma categoria profissional em 

construção.  

O conferencista descreveu a proposta de que os delegados de ensino residissem em 

uma das 15 regiões, dilatando, assim, o tempo útil de seu trabalho. Desse modo, poderiam 

conhecer melhor a zona de atuação e colher informações sobre a região, não sendo meros 

“transeuntes” e “visitantes de cerimônia”. Para o reformador, ao conhecer as comarcas, os 

delegados de ensino teriam condições de indicar a melhor localização das escolas ao diretor 

geral; ao visitar as escolas, eles fiscalizariam o trabalho do professor e, sobretudo, dariam 

assistência pedagógica, ministrando-lhe ao menos uma aula modelo ao longo de suas oito ou 

dez visitas anuais, o que indica uma preocupação pedagógica que vai além do caráter de 

controle do trabalho. 

No meio da conferência, Sampaio Doria retomou que os opositores não se 

detiveram no exame crítico dos artigos e parágrafos do projeto. O conferencista lembrou que 

                                                 
75 Segundo dados divulgados pelo conferencista, entre grupos escolares, escolas isoladas e escolas reunidas, tinha-

se o número de 1.285 instituições escolares. Na capital, encontravam-se 30 grupos escolares e 134 escolas isoladas, 

num total de 164 escolas. No interior, encontravam-se 156 grupos escolares, 39 escolas reunidas, 376 escolas 

isoladas urbanas, 303 escolas isoladas distritais e 247 escolas isoladas rurais, perfazendo um total de 1.121 escolas. 
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um deles estava a dizer que a reforma era “uma verdadeira monstruosidade!” – embora não 

tenha revelado a quem se referia, pelas fontes sabemos tratar-se d’O Combate. A isso, Sampaio 

Doria questionou se o “monstro” seria a reforma ou a crítica, acrescentando: 

 

Um ideólogo! Que quer dizer ideólogo? Dizem os dicionários que ideólogo é o que 

sabe ideologias. E ideologia é a “ciência que estuda a formação das ideias; sistema 

que supõe a sensação como princípio das nossas faculdades” (Adolpho Coelho). 

Ideólogo é, também, em sentido figurado, “o fantasista, o devaneador” (Candido de 

Figueiredo). Mas, será verdade, senhores, que o projeto se tenha concebido no cérebro 

de algum ideólogo, de algum sujeito que o viva inteiramente alheio às realidades que 

o cercam? (A REFORMA..., 1920c, Correio Paulistano, p. 5) 

 

Sobre o termo “ideólogo”, localizamos esse “apelido”, como Sampaio Doria referiu 

em 1923, numa publicação d’O Combate posterior à conferência, em 9 de maio de 1921, logo 

após a exoneração do diretor da Instrução Pública, cujo início é: “Ideólogo insensato, o ilustre 

dr. Sampaio Doria, logo que foi adquirindo alguma prática na direção do ensino público, 

principiou a ver os gravíssimos defeitos da sua famigerada reforma pr’a burro. Quis então 

sofismar a lei para salvar de um desastre a sua retórica psicológica.” (OS 

ANALPHABETISADORES..., O Combate, 1921, p. 1, grifo nosso). O Jornal do Commercio 

e O Combate reiteram a ideia de que Sampaio Doria valia-se de retórica e sofisma para 

convencer os outros de que estava certo, reforçando essa caracterização. Chama a atenção o 

sentido pejorativo da palavra ideólogo, que causou a ira de Sampaio Doria; três anos após a 

conferência, ele escreveu:  

 

[...] as nossas “vistas” são teóricas, nosso entusiasmo utópico, nossos princípios 

apriorísticos. Quer dizer: as nossas ideias em matéria de pedagogia, as que levamos 

para a direção do ensino público, são puras fantasias, coisas inexplicáveis, sonhos de 

gabinete. [...] Não é a primeira vez que nos agraciam com as doçuras do qualificativo 

amável. Já doutra feita, nos apelidaram de “ideólogo”, e de “visionário”. Utópico, 

teórico, apriorístico, ideólogo, visionário... só porque propusemos a realização de 

ideias triviais a quem quer que soletre o abc em matéria de pedagogia, de ciência da 

educação. (DORIA, 1923, p. 293, grifo nosso) 

 

Na conferência, ele disse também que opositores acusaram as medidas de provirem 

de uma só cabeça, bem como que as autoridades no assunto não tinham sido ouvidas. Ao que 

Sampaio Doria ponderou: mas a quem competiria elaborar o projeto de lei, se não a ele mesmo 

na função de Diretor Geral da Instrução Pública? Em todo caso, justificou-se, ressaltando sua 

trajetória como professor e dizendo que havia iniciado o magistério aos 16 anos em uma escola 

de Cerqueira César, exercendo o magistério secundário na capital e sendo posteriormente 

diretor de ginásio. O reformador afirmou, ainda, ser catedrático, por concurso, das cadeiras que 
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tratavam das bases e aplicações pedagógicas, da psicologia experimental e da ciência do ensino: 

“venci em concorrência pública, sem padrinhos que viessem fraudar a verdade e justiça” (A 

REFORMA..., 1920c, Correio Paulistano, p. 5). Pensamos que a constante necessidade de 

Sampaio Doria justificar-se, elencando os cargos que ocupou e suas credenciais pedagógicas, 

indicam, talvez, sua frágil posição no campo educacional, por não ter, como outros nomes, 

percorrido os cargos públicos de professor, diretor e inspetor.76  

Finalizando a conferência, Sampaio Doria deitou palavras de combate ao 

analfabetismo, pois para ele os delegados regionais eram a peça chave do sucesso da 

reformulação da instrução pública, valendo-se de linguajar bélico similar ao usado pelo Correio 

Paulistano em 10 de novembro, quando o matutino abordou justamente a inspeção escolar. 

 

Nunca me filiei, nem pertenço a grupos partidários. [...] O que me apaixona, na direção 

do ensino, é tão somente o nobre ideal de dar combate sem quartel ao analfabetismo. 

[..] Os mapas da grande batalha já se acham traçados. Os soldados estão prontos e a 

postos. Pensem como pensam os inimigos da pátria, que são os que querem a 

subsistência de dois terços da população infantil em plenas trevas, o analfabetismo há 

de ser combatido por toda parte. Esta é a grande questão. Não adianta estarem a 

desviar desta meta o povo interessado. Ela é a estrela que temos ante os olhos. Dentro 

dos horizontes da nossa visão já radiam os primeiros clarões de vitória. Deem-nos os 

meios de ação, e S. Paulo extirpará do seu organismo o cancro da ignorância. A 

salvação virá porque é possível. (A REFORMA..., 1920c, Correio Paulistano, p. 5) 

 

Para o conferencista, a nova organização da inspeção escolar seria a forma de 

concretizar seu plano de “extirpar do organismo paulista o cancro da ignorância”. Isso se daria 

justamente porque o tempo útil de cada inspetor seria dilatado, com sua maior presença nas 

escolas, oferecendo assistência pedagógica e ajudando o diretor da Instrução Pública com a 

localização das escolas isoladas. No dia 26, o Jornal do Commercio teceu sua opinião: 

 

Na sua conferência, o Sr. Dr. Sampaio Doria, depois de procurar escolher alguns 

pontos das suas últimas declarações, notadamente no tópico em que disse que o aluno, 

se não aprende a ler, escrever e contar em um ano, é porque é imbecil ou então o 

professor não presta; depois de afirmar que faz conferências sobre o projeto pelo 

mesmo motivo “por que toma banho, sem ser desasseado”; depois de falar politiquices 

e de dirigir uns desaforozinhos a quem, com o respectivo nome por baixo, tem escrito 

contra a reforma, o Sr. Dr. Doria passou a defender a parte do projeto referente à 

inspeção escolar, procurando demonstrar, com quadros estatísticos, que a sua atual 

organização é falha e ineficaz. Nada disse, porém, o distinto Diretor da Instrução 

Pública sobre a taxa, a célebre taxa, que é a vértebra do projeto, a taxa indevida, que 

impopularizou e prejudicou a reforma. Sobre o assunto, tão palpitante, tão discutido, 

manteve o Sr. Dr. Sampaio Doria o mesmo silêncio sepulcral das vezes passadas... 

Como interpretar esse mutismo? Muito facilmente. O Sr. Sampaio Doria silencia, 

porque (já não é segredo para ninguém) é francamente contra a taxação do ensino 

                                                 
76

 Bontempi Jr. (2011, p. 146) constata que, a partir da formação das primeiras turmas da Escola Normal da Praça, 

“a carta de normalista passou a ser o item mínimo e primordial de acesso à carreira pública no setor da instrução, 

de modo a distinguir, por definição, a ‘elite do professorado paulista’ das outras elites do Estado”. 
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médio (3.º e 4.º anos de grupos escolares). (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920s, 

p. 3, grifo nosso) 

 

Ressaltamos que os tópicos iniciais registrados pelo Jornal do Commercio no 

excerto acima não compõem a transcrição da conferência do Correio Paulistano e d’O Estado 

de S. Paulo. A afirmação do matutino de Mario Guastini sobre o fato de o conferencista ter 

dissertado sobre outros temas antes de abordar a inspeção escolar corrobora a suspeita de que 

as conferências eram enviadas com antecedência às redações dos jornais. Daí que os redatores 

publicavam o texto que havia sido preparado para a conferência. Esse indício faz coro ao 

protesto do Jornal do Commercio de que a conferência não fora enviada e, por isso, não foi 

publicada. Possivelmente, os jornais designavam algum colaborador para acompanhar de perto 

as sessões, já que faziam um breve registro do local e das pessoas presentes no evento. Todavia, 

a despeito dessa publicação do Jornal do Commercio, os jornais não registraram marcas 

performativas da fala, como cortes, pausas e acréscimos à fala. Sem termos como matizar as 

afirmações que o Jornal do Commercio trouxe sobre o momento inicial da conferência, parece-

nos provável que o conferencista tenha iniciado sua fala retomando pontos da conferência 

anterior.  

Por fim, o Jornal do Commercio fez uma afirmação plausível: Sampaio Doria não 

se pronunciava sobre a taxação do ensino médio porque dela, em verdade, discordava. Três 

anos após a reforma, Sampaio Doria declararia: “a gratuidade da escola primária sofreu, porém, 

um golpe terrível. Foi, a nosso ver, um grave erro do governo” (DORIA, 1923, p. 77). 

Ratificava, pois, a alegação do matutino. 

 

4.1.3 Terceira conferência: medidas nacionalistas 

 

Em 4 de dezembro, o diretor da Instrução Pública se pronunciou sobre as medidas 

nacionalistas da reforma, um de seus pilares, juntamente com a campanha de combate ao 

analfabetismo. Quase um mês antes dessa conferência, em 6 de novembro, em sua primeira 

manifestação contrária ao projeto de lei, O Combate criticou: “entre as pedagogices 

nacionaleiras da reforma, encontra-se a proibição do ensino de línguas estrangeiras a menores 

de dez anos” (PEDAGOGICES..., O Combate, 1920, p. 1), tendo avaliações similares aparecido 

também em cartas de leitores do Jornal do Commercio. Com sua linguagem peculiar, O 

Combate disse que essa medida prejudicaria o progresso econômico, pois os estrangeiros 

deixariam de procurar o país. O jornal criticou ainda o ensino de tiro nas escolas primárias, 

outra medida que a reforma queria implantar. As medidas nacionalistas recairiam nas escolas 



180 
 

estrangeiras, afetando sobretudo os leitores d’O Combate, em grande parte operários 

imigrantes. 

Em 11 de novembro, em “Notas à margem da Reforma”, o Correio Paulistano 

noticiou que esse ponto da reforma proibia o ensino de línguas estrangeiras nas escolas a 

menores de 10 anos, entusiasmando-se com o enorme patriotismo da medida. O matutino 

criticou ainda os opositores – provavelmente os colaboradores d’O Combate –, por julgarem 

inconstitucional esse dispositivo, por não conhecerem a Constituição e pela falta de patriotismo. 

Alegando que discutir a falta de patriotismo seria em vão, o jornal disse que iria se debruçar 

apenas sobre o primeiro ponto (proibição do ensino de línguas estrangeiras) e lamentar o 

segundo (falta de patriotismo). Pela Constituição federal, era garantido o livre exercício de 

qualquer profissão; logo, diziam os opositores, ensinar uma língua seria um exercício livre, 

portanto o dispositivo da reforma que pretendia proibir o ensino de línguas estrangeiras seria 

inconstitucional. No entanto, para o Correio Paulistano: 

 

[...] o elemento que melhor caldeia a raça em formação é a língua brasileira. É ela a 

solda fluida e invisível que unifica e irmana a raça complexa, que se plasma na nossa 

terra. É ela, a nossa sonora língua, legado ativo e santo dos criadores da Pátria, quem 

cria a nossa consciência de povo livre e autônomo, que nos empresta o senso de 

independência e de individualidade completa no meio desta Babel de cem raças, 

derivantes de cem origens, oriundas de cem climas. Perdê-la é entregar em mãos 

forasteiras o sacrário da nossa afirmação soberana de povo emancipado; é desagregar 

a unidade consciente e já multissecular de nosso povo, é fragmentar a nacionalidade 

coesa e afirmada pelo sacrifício e pelo heroísmo dos nossos maiores! (NOTAS..., 

Correio Paulistano, 1920m, p. 1) 

 

Em 23 de novembro, A Gazeta disse que o deputado Alcantara Machado estaria 

equivocado em seu parecer em separado na câmara ao usar a argumentação da liberdade 

profissional. Em 26 de novembro, o jornal alegou que as escolas particulares estavam 

funcionado à revelia de qualquer fiscalização do poder público e que a reforma viria reverter 

essa situação de “anarquia”. No dia seguinte, estampou no título da notícia que a reforma era, 

além de democrática, nacionalista. O vespertino defendeu que a nacionalização estava 

ameaçada pelo magistério particular, pois não havia fiscalização nesses estabelecimentos, 

sendo a maioria deles formada de estrangeiros (franceses, alemães, italianos), que visavam ao 

“lucro da pecúnia”, preocupados em ganhar dinheiro e não ministrar instrução.  

Diferentemente das demais, a terceira conferência foi previamente divulgada em 

forma de convite. A conferência foi promovida a convite da Liga Nacionalista, de que Sampaio 

Doria era fundador e membro ativo. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o Correio Paulistano tornou 

pública a realização da conferência em 4 de dezembro, no Instituto Histórico e Geográfico de 
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São Paulo (IHGSP), como mostra a figura 18.  

 

Figura 18: Convite da Liga Nacionalista para a conferência de Sampaio Doria 

 

 
 

Fonte: (LIGA..., Correio Paulistano, 1920c, p. 1).  

Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional, disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital>. 

Acessado em: 13 fev. 2015. 

 

Por ser um convite aberto veiculado em um grande jornal, numa primeira análise 

poderíamos tomar como verdadeira a justificativa que Sampaio Doria deu em sua primeira 

conferência, de que o esforço era “para o bem do público” e “de explicar ao povo”. No entanto, 

é fato que o leitor presumido dessa folha não era abstratamente o “povo”, mas um leitor alinhado 

às ideias do governo e interessado nos expedientes oficiais. Na forma de comunicado, não de 

convite, no dia 3 dezembro O Jornal do Commercio publicou a realização da conferência, como 

mostra a figura 19, e ainda criticou o diretor por não se pronunciar sobre a taxa que seria cobrada 

no ensino médio. 
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Figura 19: Comunicado sobre a conferência de Sampaio Doria 

 

 
 

Fonte: (VÁRIAS..., Jornal do Commercio, 1920z, p. 3) – Fotografia tirada pela autora.  

Acervo: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Também no dia 3, A Gazeta noticiou a conferência, mas trouxe uma informação 

nova ao associá-la à manifestação da sociedade Dante Alighieri contra a reforma:  

 

O dr. Sampaio Doria, ilustre diretor da Instrução Pública, dará amanhã, no salão nobre 

do Instituto Histórico e Geográfico, uma conferência sobre o nacionalismo da reforma 

do ensino perante a Constituição. Coincide a notícia dessa conferência com a de uma 

reunião efetuada pela sociedade “Dante Alighieri”, na qual a conhecida associação 

italiana assumiu atitude hostil à reforma do ensino, exatamente na parte que vai ser 

objeto da anunciada palestra no Instituto. (A DANTE..., A Gazeta, 1920, p. 1, grifo 

nosso) 

 

Embora as publicações do Correio Paulistano e do Jornal do Commercio denotem 

o apoio da Liga Nacionalista à reforma, esse apoio era restrito, pois ao reformador caberia falar 

unicamente do aspecto nacionalista, não da reforma como um todo. Daí a notícia d’A Gazeta, 

de que a conferência pudesse ter surgido do interesse da Liga Nacionalista de fazer frente à 

manifestação da sociedade Dante Alighieri. Assim, a conferência não foi programada com 

antecedência e com o objetivo de dirimir as dúvidas do “povo”, mas como uma resposta à 

declaração de oposição da referida sociedade italiana contra as ideias nacionalistas da Liga 

Nacionalista e traduzidas em medidas no projeto de lei. 

No dia da conferência, o projeto de lei já havia sido aprovado na câmara, tendo 

passado, portanto, o momento de maior embate. A terceira conferência versou sobre um tema 

caro à Liga Nacionalista – a reforma do ensino e seu nacionalismo perante a Constituição 

federal –, de modo que Sampaio Doria novamente enfrentou tema, local e público que lhe eram 

familiares. O tom dessa conferência, em contraste com as anteriores – que se caracterizam pela 

defesa dos preceitos da reforma –, foi de esclarecimento. No domingo, 5 de dezembro, o 

Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo e o Jornal do Commercio publicaram na íntegra a 

conferência, sendo a única publicação do dia sobre a reforma nos três jornais. 
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 No texto de abertura do Correio Paulistano, constou que a “brilhante” conferência 

“atraiu seleto e numeroso auditório” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1920e, p. 3), não 

tendo, contudo, apresentado uma lista com os nomes dos presentes. Apesar dos dois convites 

divulgados nessa folha, inferimos que o público tenha sido formado majoritariamente por 

membros do conselho deliberativo e sócios da Liga Nacionalista – como enunciado no próprio 

convite – e não por profissionais da educação. Ressalvamos apenas que Oscar Thompson, 

durante sua segunda gestão na Diretoria da Instrução Pública, convocou em 1917, para filiarem-

se à entidade, os educadores paulistas, em especial os inspetores e diretores. Além de Oscar 

Thompson e Sampaio Doria, Ruy de Paula Souza e Américo Brasiliense de Moura compunham 

o conselho deliberativo da Liga Nacionalista (MEDEIROS, 2005). Dentre os militantes dessa 

entidade, portanto, de alguma forma estavam representados os profissionais da educação. O 

Jornal do Commercio destacou que o conferencista foi muito aplaudido ao final da fala. 

Passados dois dias da conferência, A Gazeta publicou uma nota relatando o acontecimento:  

 

Compareceram inúmeras pessoas gradas e muitos sócios da Liga e do Instituto. O dr. 

Sampaio Doria desenvolveu brilhantemente o assunto, prendendo a atenção do 

auditório durante mais de uma hora e merecendo calorosos aplausos, pela forma 

elevada por que encarou a questão e pela lógica dos argumentos com que demonstrou 

a absoluta constitucionalidade na reforma do ensino. (A REFORMA..., A Gazeta, 

1920j, p. 1, grifo nosso) 

 

Sampaio Doria defendeu que o nacionalismo era um ideal de humanidade e de 

pátria, ideais que, para ele, não eram incompatíveis, pela simples noção de que a pátria dividia 

os homens e a humanidade os reconciliava. A humanidade, em sua visão, nada mais era do que 

a garantia da liberdade de todos os homens, e “a liberdade dos homens só se pode assegurar 

pela constituição das pátrias” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1920e, p. 3; A 

REFORMA..., O Estado de S. Paulo, 1920d, p. 3-4; A REFORMA..., Jornal do Commercio, 

1920k, p. 4; DORIA, 1923, p. 124). Para o conferencista, amar a pátria equivaleria a amar a 

liberdade, ou seja, o patriotismo era a liberdade nacional.  

A reforma tinha um cunho notadamente nacionalista, trabalhando em duas 

dimensões principais. Uma, de abrasileirar os brasileiros, como dissera Washington Luis em 

mensagem à câmara; e outra, de integrar os imigrantes. Além da alfabetização, as lições cívicas 

e de escotismo foram defendidas no escopo da reforma. Com base nesses princípios gerais, a 

reforma buscava complementar medidas nacionalistas que o governo anterior já havia adotado. 

Para Sampaio Doria, era dever da escola ensinar o quanto antes as noções basilares da cultura 

brasileira, de tal modo que a reforma propunha medidas de cunho nacionalista nas escolas, 
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principalmente nas escolas particulares.77 Ficaria a cargo do governo, de acordo com o artigo 

5.º do Projeto de Lei n.º 47 de 1920, a determinação do número de aulas de português, geografia 

e história do Brasil em escolas particulares. Para o ensino de língua portuguesa, seriam 

habilitados apenas professores brasileiros ou portugueses natos e de competência reconhecida, 

pois a língua vernácula seria um dos principais instrumentos da nacionalidade. Além disso, 

ficava proibido o ensino de língua estrangeira a crianças menores de 10 anos, o que atingiria 

diretamente as escolas particulares, frequentadas majoritariamente por imigrantes. Sampaio 

Doria questionou o que se pretendia com o ensino da língua, ao que respondeu que não era 

apenas a gramática, em sua pureza e poder de expressão, pois na língua entranhava-se a 

“índole”, a “natureza íntima”, o “espírito”. Para ele, a língua valia mais que a raça, era uma 

instituição profunda: “descurar da língua é abandonar a pátria aos azares da decomposição, da 

dissolução e da conquista” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1920e, p. 3). 

De modo semelhante, A Gazeta defendeu em 27 de novembro que “a língua é, por 

si só, a mais alta expressão da nacionalidade de um povo”, sendo que muitas crianças já falavam 

em suas casas a língua estrangeira, e a escola teria por obrigação ensinar o português, pois “uma 

pátria que não tem língua é uma pátria que não tem bandeira” (A REFORMA..., A Gazeta, 

1920i, p. 1). Falando sobre a identidade nacional, o jornal registrou que “é o bugre que, apesar 

de selvagem, nos dá lição [...] que na nossa própria terra zombem da essência da nacionalidade 

de que tanto nos desvanecemos e que por isso mesmo deveremos defender” (A REFORMA..., 

A Gazeta, 1920i, p. 1). O vespertino finalizou afirmando que a língua é um “magno” interesse 

de defesa da nacionalidade e do “futuro da raça”.78 

Relativamente ao ensino de geografia e história do Brasil, a reforma dispunha que 

apenas brasileiros natos poderiam ministrá-lo, pois havia o entendimento de que essas 

disciplinas modelariam poderosas narrativas, capazes de conferir uma identidade. Ademais, as 

                                                 
77 Como vimos, a Constituição estadual de 1891 menciona que os ensinos secundário, superior e profissional 

poderiam ser ministrados por “indivíduos ou associações”, isto é, parece tratar-se de autorização para esses ensinos 

serem explorados pela iniciativa privada, sem contudo fazer menção ao ensino primário. Por sua vez, a redação da 

Reforma Constitucional de 1911 não faz referência a “indivíduos ou associações”. Poderia haver ensino primário 

particular antes da Reforma Constitucional de 1911? A prática da época parece indicar não existir empecilhos à 

exploração privada do ensino primário particular. Carlos Cury (1996, p. 77) reforça esse entendimento, indicando 

que o § 24 do artigo 72 da Constituição federal, ao garantir o livre exercício de qualquer profissão intelectual, 

“garante a existência de uma rede privada de ensino fora da regulamentação oficial”. Em todo o caso, deixamos 

aqui registrado essa possível proibição, na Constituição estadual de 1891, de o ensino primário ser explorado pela 

iniciativa privada. 
78 A língua e os símbolos – como os museus, as moedas, os censos, os hinos, as bandeiras – são mobilizados e 

criam imagens discursivas e emocionais da crença/necessidade de pertencimento, fazem “parte deste processo de 

construção de uma memória nacional capaz de organizar e de disciplinar os indivíduos” (OLIVEIRA, L., 1997, p. 

186). Assim, quando Sampaio Doria propõe uma série de medidas nacionalistas que as escolas deveriam cumprir, 

é o Estado incumbindo a escola da função de homogeneizar comportamentos e hábitos dos alunos. 
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escolas deveriam respeitar os feriados nacionais e ensinar nas classes infantis cantos nacionais 

aprovados pela diretoria da Instrução Pública. Se infringidas quaisquer disposições das medidas 

nacionalistas, a escola incorreria no pagamento de multa.  

Essa foi a única conferência em que Sampaio Doria falou sobre a temática da 

constitucionalidade das medidas nacionalistas, em diálogo com o debate na câmara e na 

imprensa, mas sem se ater aos pareceres encomendados pelo Jornal do Commercio – até porque 

estes não versavam sobre as medidas nacionalistas. Já o parecer de Alcantara Machado, exposto 

em separado na Comissão de Justiça, Constituição e Poderes, avaliou as medidas nacionalistas. 

Para o deputado, a reforma estabelecia diferenças entre nacionais e estrangeiros, mas a 

Constituição assegurava a todos os estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade à 

liberdade, à segurança individual e à propriedade, sendo assegurada também a igualdade 

perante a lei entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

Até o momento da terceira conferência, o projeto de lei vinha sendo debatido e 

votado no senado. Medeiros (2005, p. 222) defende a ideia de que nas três conferências iniciais 

Sampaio Doria “abordou a crítica mais incisiva ao projeto de reforma [...]. Nessas conferências 

gastou maior tempo caracterizando e, também, criticando os opositores da reforma”. Entretanto, 

na terceira conferência, Sampaio Doria não usou o tom enérgico de defesa do projeto, nem 

acusou os opositores; o tom foi de explanação das medidas nacionalistas. Na segunda 

conferência, novamente o tom foi de explicação, exemplificando o modo de atuação dos 

inspetores escolares para justificar o benefício da nova configuração da instrução pública. De 

fato em alguns momentos Sampaio Doria defendeu-se de acusações recebidas, mas não 

entendemos acurado considerar que o tom de defesa guiou a segunda conferência, até porque, 

como já tratamos, o tema da inspeção escolar não foi o de maior celeuma na imprensa. Das três 

conferências analisadas, avaliamos que apenas na primeira o conferencista deu maior ênfase às 

polêmicas e buscou responder às críticas provenientes do Jornal do Commercio.  

No mesmo dia da terceira conferência, O Combate lançou artigo cujo título e 

retranca eram “Agressão nacionaleira – a sanha dos curdos [sic] pedagógicos – agita os 

italianos”. Em sua visão, as medidas “nacionaleiras” e “pr’a burro” prejudicariam o progresso 

econômico que o imigrante havia possibilitado. 

 

Bem prevíamos que a estúpida agressão nacionaleira pr’a burro havia de ter 

desagradáveis consequências. O elemento italiano, que mais concorreu para o nosso 

progresso, começa a agitar-se e protesta contra o inconcebível draconismo da lei mais 

odiosa e nefasta que será promulgada em São Paulo. [...] Para desmoralizar o nosso 

país no exterior [...] basta transcrever alguns trechos da reforma pr’a burro. É assim 

que se demonstra, não só a incapacidade dos nossos governos para educar o povo, 
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como também o espírito de hostilidade com que eles querem repelir o estrangeiro. 

(AGRESSÃO..., O Combate, 1920, p. 1, grifo nosso) 

 

Nesse artigo, o jornal afirmou que a sociedade Dante Alighieri iria recorrer aos 

órgãos competentes para declarar inconstitucional a lei paulista ou, se fosse necessário, pedir 

intervenção diplomática. Como vimos, as medidas nacionalistas compuseram as principais 

críticas que O Combate fez à reforma, possivelmente por ser um jornal destinado ao 

proletariado, majoritariamente imigrantes. De outra parte, a Liga Nacionalista já atuava junto 

aos trabalhadores ao ministrar aulas em escolas noturnas criadas pela entidade em bairros 

operários, cujo objetivo era minar possíveis organizações autônomas, tendo em vista a greve 

dos operários de 1917 e os preceitos da Revolução Russa que tinham adentrado o país 

(MATHIESON, 2012; MEDEIROS, 2005). Vale constar também que, um dia antes da 

conferência, A Gazeta disse que a sociedade Dante Alighieri era contra a reforma, tendo 

transcrito em italiano a nota divulgada pela instituição e afirmado que o Jornal do Commercio 

também a estava apoiando. A sociedade italiana movimentou-se justamente com o objetivo de 

enfraquecer esse ponto da reforma. 

No dia seguinte à conferência, o Jornal do Commercio repetiu que Sampaio Doria 

proferira seu anunciado discurso sobre o nacionalismo, mas que se mantivera calado quanto à 

cobrança da taxa, afirmando que esse era o ponto sobre o qual a população paulista preferiria 

tê-lo ouvido falar. Por fim, o jornal relatou que a conferência versara sobre os “nobres” intuitos 

nacionalistas da reforma e “o trabalho do Sr. diretor da Instrução Pública revela sinceridade do 

seu autor, mas, francamente, não pode convencer aqueles, que, como nós, desculpem-nos a falta 

de modéstia, estudaram calma e ponderadamente a questão” (VARIAS..., Jornal do 

Commercio, 1920b1, p. 2). Colocando-se no lugar de estudiosos e conhecedores do assunto, o 

matutino disse que as medidas nacionalistas seriam um desrespeito à Constituição federal, 

construindo sua crítica novamente pela linha da constitucionalidade. Não obstante essa ressalva, 

o jornal mostrou-se simpático à nacionalização do ensino, dizendo que abrasileirar os 

brasileiros é “louvável e digno dos mais entusiásticos aplausos” (VARIAS..., Jornal do 

Commercio, 1920b1, p. 2). Provavelmente pelo fato de ser simpático às medidas nacionalistas 

é que o jornal não tenha requisitado a avaliação da constitucionalidade desse ponto aos 

jurisconsultos, nem tecido críticas a respeito em seus editoriais. 

 

4.1.4 Quarta conferência: escola de dois anos e autonomia didática 

 

Em 15 de dezembro, novamente no Jardim de Infância, Sampaio Doria pronunciou 
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sua quarta conferência, que versou sobre a autonomia didática e as escolas de dois anos, temas 

centrais da reforma. O tema das escolas de dois anos foi retomado, enquanto o da autonomia 

didática foi exposto pela primeira vez. Nesse momento, o projeto de lei havia obtido aprovação 

no senado, em 6 de dezembro, e sido promulgado como Lei n.º 1.750 de 1920 pelo Executivo 

em 8 de dezembro de 1920.  

Mais do que a defesa pública da reforma, nessa conferência Sampaio Doria 

procurou esclarecer seus pontos a fim de recrutar aliados nos quadros de professores e técnicos 

da Diretoria Geral da Instrução Pública, para que a reforma pudesse efetivar-se. Destaca-se, 

contudo, que em 10 de novembro o Jornal do Commercio criticou a autonomia didática, 

“expressão vaga e sibilina” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1920g, p.3), sendo que, para o 

matutino, se tal princípio pedagógico fosse aceito, os inspetores só precisariam ver se os 

professores eram assíduos ou não, pois cada professor poderia fazer o que quisesse. 

No dia seguinte à conferência, o Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, o Jornal 

do Commercio e A Gazeta publicaram-na na íntegra. Essa foi a primeira conferência que A 

Gazeta transcreveu, o que chama a atenção, pois o momento de maior efervescência do debate 

já havia passado. A publicação do Correio Paulistano também foi peculiar, pois na capa o jornal 

imprimiu uma nota dizendo que a conferência havia sido realizada no dia anterior e que ao ato 

haviam comparecido, além dos delegados regionais, inspetores escolares e diretores das escolas 

normais, escolas profissionais e grupos escolares, muitos professores e familiares, assim 

registrando ao final: “O sr. dr. Sampaio Doria pronunciou a conferência que publicamos em 

outro lugar desta folha” (A REFORMA..., 1920g, Correio Paulistano, p. 1). Esse recurso, 

outrora pouco utilizado, de fazer uma chamada anunciando uma publicação que estava impressa 

três páginas à frente, revela o peso que é dado às publicações de capa.79 A nota convidava o 

leitor a abrir o jornal e ler uma publicação interna, pois transcrever a conferência inteira na capa 

significaria alterar a tradicional identidade visual do jornal. Por sua vez, O Estado de S. Paulo 

noticiou o comparecimento de cavalheiros e familiares à conferência, destacando que Sud 

Mennucci, delegado regional de Campinas, agradeceu em nome de todos.  

Sampaio Doria abriu a conferência, deixando claro a quem sua fala se destinava:  

 

Senhores professores: Para a Instrução pública do Estado, esta cerimônia em que 

jurais a vossa dedicação aos ideais educativos em caminho da realidade, é o marco de 

uma era nova. De agora em diante, não só se vai aperfeiçoar a organização escolar, 

mas principalmente, se vai praticar o regime democrático do ensino. Não precisa 

ninguém ter cintilações de gênio, para sentir a desumanização do sistema em vigor. 

                                                 
79 Embora retratando um período posterior ao estudado, McCombs (2009, p. 87) diz que “matérias de primeira 

página no jornal têm duas vezes mais leitura do que as que aparecem em suas páginas internas”. 
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(A REFORMA..., Correio Paulistano, 1920h, p. 4; A REFORMA..., O Estado de S. 

Paulo, 1920e, p. 4; A REFORMA..., Jornal do Commercio, 1920m, p. 4; A 

REFORMA ..., A Gazeta, 1920k, p. 2; DORIA, 1923, p. 145) 
 

A parte inicial da conferência foi marcada pela já conhecida argumentação de que 

todos são iguais perante a lei, de modo que a desigualdade com que se tratavam as crianças no 

que se refere ao oferecimento de ensino “é uma inconstitucionalidade rude, flagrante e 

desumana” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1920h, p. 4). Assim, o Estado tinha 

proporcionado uma instrução primária quase completa a uma minoria, ao passo que, em relação 

aos demais, relegados à escuridão da ignorância, “tem deixado crescer ignorantes, analfabetos, 

brutos como os animais que pastoreiam” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1920h, p. 4, 

grifo nosso). Valendo-se da metáfora da luz e da sombra, a mesma que o Correio Paulistano 

havia utilizado nos infográficos a respeito do recenseamento, Sampaio Doria defendia que o 

“propósito do governo é profundamente constitucional, democrático e humano” (A 

REFORMA..., Correio Paulistano, 1920h, p. 4, grifo nosso), devendo dar instrução primária a 

todas as crianças, sem distinção. A repetição das ideias denota a insistência do argumento de 

que os princípios de justiça e igualdade estavam no cerne da reforma. Ademais, embora sem 

mencionar os pareceres dos jurisconsultos, o conferencista defendeu a constitucionalidade da 

reforma. 

A despeito de haver uma repetição nos argumentos do conferencista, houve um 

deslocamento argumentativo em relação à primeira conferência, que também abordara o tema 

da escola de dois anos. Naquele momento, Sampaio Doria defendera abertamente sete anos de 

ensino primário. Nesta quarta conferência, contudo, restringiu-se a dizer que a atitude mais 

sensata seria iniciar pela alfabetização, sendo que os dois anos de escolarização seriam o 

começo do que era possível ao Estado ofertar, não o final. Além disso, o conferencista não 

entrou no mérito do ensino médio.  

Como a lei já havia sido promulgada não se fazia necessário continuar discutindo 

os aspectos mais delicados da reforma, razão pela qual seu enfoque argumentativo se restringiu 

à ideia de que o ensino de dois anos era provisório. As sucessivas alterações do projeto no 

Legislativo fizeram com que o reformador tivesse de mudar parte de sua argumentação e 

assimilar críticas. O próprio ato de apresentar suas ideias em conferências, indiretamente, pode 

ter tido como efeito a elaboração, pelo próprio reformador, de uma nova visão sobre a reforma 

que propusera. 

Sampaio Doria foi contundente ao dizer que São Paulo daria o exemplo de como 

reduzir o analfabetismo. Para o reformador, “gritar” que o mero ensino das primeiras letras não 
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bastava era cegar-se perante o analfabetismo que assolava o estado, numa condição 

“inconstitucional”, “antidemocrática” e “injusta”. Citando a Liga Nacionalista e suas metas, o 

diretor defendeu: 

 

Eis, em toda sua inteireza, a razão suprema da Reforma, o ideal em marcha para a 

realidade. Os nossos sentimentos democráticos vibram. Na Liga Nacionalista, 

havíamos subscrito, como um dos seus cinco objetivos irredutíveis a instrução 

popular. Mas a Liga é um órgão doutrinário, um órgão de propaganda. O momento 

era propício, para enveredar pelo terreno das realizações práticas. Começar-se-ia por 

alfabetizar a todos. Havia-se de subir, depois, na escala ascendente da instrução 

pública. Nem há outro meio de começar. Doutro lado, ninguém jamais afirmou que 

uma escola de dois anos é uma escola final. É o começo necessário. (A REFORMA..., 

Correio Paulistano, 1920h, p. 4) 

 

Falando como Diretor Geral da Instrução Pública, Sampaio Doria deixou claro que 

participava da Liga Nacionalista, o que, no momento em que o projeto de lei já havia sido 

aprovado, em alguma medida poderia dar mais respaldo às ações do governo, uma vez que essa 

influente entidade da sociedade civil concordava com as propostas da reforma. Ademais, para 

o reformador, manter nas escolas urbanas um único professor ensinando a quatro turmas 

diferentes não seria o ideal, mas já era o que acontecia na prática, tendo o professor que se 

ocupar a cada momento de uma turma diferente, e com a reforma as escolas isoladas seriam 

unificadas em um só tipo. 

 

Examinai, uma escola urbana; são quatro anos. Aí, dizem os críticos, é que se aprende! 

O professor é um só; ele toma conta de quatro anos, isto é, numa mesma sala, com 

quatro turmas, na mesma hora, ele se reparte. Tem que ensinar aos quatro anos. 

Enquanto fala com o primeiro, os outros ficam a fazer qualquer coisa, que 

predetermina. Depois, se ocupa com o 2.º ano, e os outros ficam a fazer exercícios. 

Depois, o 3.º, e assim com o 4.º. Vede: nas cinco horas regulamentares, o professor 

tem de se subdividir quatro vezes. Teoricamente ensina uma hora e um quarto a cada 

uma. [...] Comparai-a, porém, com a escola de dois anos. Duas hipóteses, possíveis. 

Ou os dois anos, as duas turmas, comparecem à mesma hora, ou se separam. No 

primeiro caso, o professor, ao invés de por quatro, repartirá o seu tempo pelos dois 

anos. No segundo caso, dedicará, todo o tempo ao ano exclusivo. (A REFORMA..., 

Correio Paulistano, 1920h, p. 4) 

 

Ao reformular o ensino, Sampaio Doria trouxe à tona questões típicas da cultura 

escolar, como os métodos de ensino, a organização da escola e a construção de um tempo da 

escola, isto é, a ritualização do cotidiano escolar.80 Além da meta primeira de alfabetizar, a 

reforma propunha outras mudanças, como a autonomia didática. Essa ideia já estava presente 

                                                 
80 Rita Gallego (2008) detalha como a utilização dos métodos mútuo, misto e simultâneo, em contraposição ao 

método individual, clama por um cotidiano escolar minimamente estruturado, isto é, além de uma regularidade 

dos tempos e espaços, procedimentos comuns de período de matrícula e horários também são requisitados. 
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em escritos anteriores de Sampaio Doria, mas foi no livro Educação (1933) que ele a defendeu 

enfaticamente:  

 

[...] a faculdade, inerente ao professor, de ensinar como lhe parece mais eficaz. [...] 

Não pode o professor, em nome da autonomia, desrespeitar as leis da mentalidade 

infantil. O que, na hora, ele pretende com o ensino, é produzir, no cérebro dos alunos, 

a compreensão. Mas este fenômeno se subordina a leis conhecidas. O professor não 

pode violá-las, como não é permitido ao operador dispensar cautelas assépticas. A 

autonomia didática é a faculdade de ensino, segundo os ditames da consciência. E esta 

consciência é um conjunto de convicções científicas sobre leis do espírito da criança 

em formação. (DORIA, 1933, p. 424) 

 

Como debatido em nossa dissertação, a autonomia didática seria uma premissa do 

trabalho do professor, de modo que pudesse ensinar da maneira que lhe parecesse mais eficaz; 

caso contrário, ele seria um mero executor. Em Educação (1933), o autor afirma que, para que 

o professor tivesse responsabilidade sobre os resultados do ensino, ele teria de ter liberdade de 

ação, pois a imposição de um método único significava desrespeitar a dignidade profissional. 

Sampaio Doria defende em sua conferência que ter como princípio a autonomia didática não 

equivaleria a defender o arbítrio, mas a respeitar as leis do ensino: “Insisto, por isto, em dizer 

que a obrigatoriedade do método analítico é um atentado ao bom senso” (A REFORMA..., 

Correio Paulistano, 1920h, p. 4). Ao criticar vigorosamente a obrigatoriedade do método 

analítico, Sampaio Doria punha em xeque as ordenações do Estado, que impusera o uso desse 

método: oposto “da autonomia didática é a intolerância administrativa” (DORIA, 1933, p. 424). 

Mortatti (2000, p. 83) registra que: 

 

[...] durante a primeira gestão de Oscar Thompson na Diretoria Geral da Instrução 

Pública (1909-1910), o método analítico para o ensino da leitura é oficialmente 

indicado e passa a ser adotado em grupos escolares da capital e do interior do Estado, 

com o objetivo de uniformizar esse ensino e consolidar o modelo considerado 

cientificamente verdadeiro. 

 

A autora cita ainda que a implantação do método analítico foi conturbada, pois os 

professores desconheciam as suas bases e continuavam a usar o método sintético; ademais, não 

havia cartilhas escritas com base no método analítico, o que dificultava seu uso em sala de aula. 

Entende-se que foi diante desse quadro que Sampaio Doria, na reforma, defendeu a autonomia 

didática, muito embora fosse um entusiasta do método intuitivo-analítico. Manifestando-se 

favoravelmente ao método na própria conferência, disse: 

 

Não há dúvida ser “o método analítico”, no ensino da leitura, a verdade científica, o 

único que corresponde às leis da percepção infantil. Mas, não estando os professores 
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devidamente aparelhados para manejá-lo, as consequências têm sido e estão sendo 

desastrosas. Não farei revelação sensacional, se vos disser que catedráticos há de 

pedagogia, que excomungam da sua cátedra o método analítico. Como hão de os 

estudantes, ao sair de tais escolas, realizar um método, contra o qual ouvem dizer 

cobras e lagartos? O que se observa, com tristeza, é haver, apenas, um ou outro 

convicto. Aqui e ali um apóstolo, um Benedicto Tolosa, um Theodoro de Moraes, e, 

contra eles, a massa dos descrentes, o bloco dos que não aprenderam, em grita cerrada. 

Obrigar esta gente a só ensinar pelo método analítico é tentar o impossível. (A 

REFORMA..., Correio Paulistano, 1920h, p. 4) 

 

A defesa da autonomia didática ligava-se à percepção de que a imposição oficial de 

um método único em nada contribuía para a melhoria da alfabetização.81 Mortatti (2000, p. 131-

132) problematiza a ideia de autonomia didática para a discussão dos métodos do ensino da 

leitura: 

 

Aceitando o método analítico como a “verdade científica” e “único correspondente às 

leis da percepção infantil”, Sampaio Doria, no entanto, critica sua obrigatoriedade, 

uma vez que professores mal preparados ou contrários a esse método contribuem para 

sua derrocada. Propõe, por isso, que o professor não seja obediente executor, mas que 

se lhe propicie o conhecimento da verdade científica do método analítico até que essa 

verdade possa triunfar, sem ser insensatamente imposta. A autonomia didática do 

professor implica, portanto, liberdade de escolher, com responsabilidade, o livro 

didático e o método de ensino, desde que em conformidade com as ‘leis do espírito 

[da criança] em formação’ e com as bases oficiais estabelecidas a fim de assegurarem 

a unidade. 

 

Em resposta à argumentação da falta de preparo pedagógico dos professores, 

Sampaio Doria afirmou que as Escolas Normais tinham de cumprir essa função de formar os 

professores nos métodos mais atuais. Ademais, seria atribuição dos inspetores escolares 

continuar a formar os professores, dando aulas-modelo e não apenas visitando escolas. Antunha 

(1976, p. 171) registra que, com a reforma, os inspetores ficaram desobrigados de diversas 

funções burocráticas, podendo, assim, dedicar-se ao trabalho de supervisão e orientação do 

ensino, não o de meramente fiscalizar.  

Paralelamente, a reforma propunha a criação de uma faculdade de educação, que 

tinha o objetivo, conforme a lei, de aperfeiçoamento pedagógico e elevação da mentalidade e 

da cultura. Um conjunto de cadeiras científicas a serem ministradas abarcaria esses objetivos, 

além da formação cívica da mocidade, o que era, para Sampaio Doria, uma grave falha da 

formação do professorado.  

A Gazeta destacou duas vantagens da reforma: a unificação das escolas normais e 

                                                 
81 Passados três anos da reforma, Sampaio Doria (1923, p. 78-79) escreveu: “A autonomia didática foi assegurada 

na lei. Mas na prática está sendo a anarquia e a subversão. É pena. Tão belo princípio sacrificado. [...] seria 

preferível continuar como dantes. A autonomia continuaria a ser uma nobre aspiração. Ao passo que, agora, é a 

maior das decepções”. 
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a criação da faculdade de educação: “é a cúpula dourada do futuro edifício da instrução em S. 

Paulo, sob a qual se formarão os mais legítimos expoentes da nossa cultura pedagógica” (AS 

VANTAGENS..., A Gazeta, 1920, p. 1). Por sua vez, o Jornal do Commercio criou uma série 

com três artigos, publicados em 14, 16 e 27 de novembro, intitulados “A reforma do ensino e a 

faculdade de educação”, assinados por Padre Pedro Gaston R. da Veiga. Entre 21 e 27 de 

dezembro, O Combate publicou uma série de quatro artigos do mesmo tema, assinados por 

Marmelladoff. A principal crítica feita por esses jornais à faculdade de educação, além do seu 

custo de implantação, dizia respeito ao programa, pois as cadeiras de Sociologia Jurídica, 

História da Filosofia, Lógica, História Comparada, entre outras, nada ajudariam na prática 

pedagógica. Nessas notícias, ambos os jornais criticam contundentemente Washington Luis, 

mas não Sampaio Doria. A faculdade de educação, contudo, não chegou a sair do papel.  

No dia seguinte à conferência, o Jornal do Commercio repetiu que Sampaio Doria 

produzira sua oração pró-reforma sem se pronunciar sobre taxa do ensino médio. A reforma 

seria esse “monstrengo feito lei”, devido à passividade do congresso em contestar suas medidas. 

O jornal ressalvou que a conferência teve momentos precisos, por exemplo, quando o 

conferencista disse que “todas as crianças, em idade escolar, têm o mesmo, o mesmíssimo 

direito a receber a instrução primária, oferecida gratuitamente pelo poder público” (VARIAS..., 

Jornal do Commercio, 1920e1, p. 3). Com isso, o jornal questionou o que o reformador entendia 

por educação integral, pois, se fossem sete anos de ensino primário, ele estaria a chamar os 

ensinos médio e complementar de ensino primário, de modo que seria inconstitucional cobrar 

uma taxa dessas etapas: “O Sr. Doria é contra a taxa” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 

1920e1, p. 3). 

Sampaio Doria reiterou enfaticamente em diferentes momentos que defendia o 

ensino primário de sete anos, o que levou Nagle (1976, p. 209, grifo nosso) a afirmar que:  

 

A reforma, portanto, transforma a escola primária num curso de sete anos, embora os 

dois primeiros, apenas, sejam gratuitos e obrigatório. [...] a continuidade entre os três 

degraus é ponto pacífico, se bem que a determinação do pagamento de taxa no ensino 

médio e complementar, deva ser interpretada como um obstáculo ao prosseguimento 

da escolarização de nível primário.  

 

Sampaio Doria pretendia estender a escola primária em sete anos, mas, ao ser 

cobrada uma taxa para os ensinos médio e complementar, essas etapas não poderiam, pela 

Constituição, pertencer ao ensino primário. Assim, a crítica emanada da imprensa residiu 

justamente na continuidade entre as etapas subsequentes, não sendo, portanto, “ponto pacífico”. 

Como o próprio autor pondera, o pagamento da taxa foi interpretado como obstáculo para a 
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prosseguimento dos estudos. Ademais, a taxa foi vista pelos opositores como uma 

impossibilidade de as crianças pobres frequentarem a escola, não se levando em conta elas 

teriam isenção. 

Sampaio Doria (1923, p. 77-78), três anos da reforma, discorreu sobre a gratuidade 

do ensino:  

 

A gratuidade da escola primária sofreu, porém, um golpe terrível. Foi, a nosso ver, 

um grave erro do governo. Que limitasse a generalizar a escola de dois anos, enquanto 

não pudesse elevar o ensino primário, nada mais prudente, nem mais democrático. 

Sem o lastro geral da alfabetização, o povo é incapaz da democracia, é incapaz da 

prosperidade. Mas não conclui daí que dois anos bastem ao preparo razoável do 

homem para a vida. Dois anos se aceitam, como recurso provisório, nas aperturas 

financeiras e retrações do crédito público. [...] Não será de arbítrio, mudando o nome, 

que se transmuda a essência às coisas. A rejeição da gratuidade a todo o ensino 

primário, de 4 anos nos grupos escolares, e de 7 anos nas escolas modelo e 

complementares anexas às Normais, foi erro dos mais graves dos poderes que 

decidem. Esse erro deu lastro de razão aos opositores da Reforma. 

 

Por fim, apesar de anunciar que a série de conferências seria para debater com o 

“povo”, Sampaio Doria parece ter selecionado os temas que lhe eram mais convenientes, não 

abordando, por exemplo, a taxação do ensino médio, embora a imprensa houvesse exigido seu 

posicionamento especificamente sobre ela. Nos estudos sobre a Reforma de 1920, é usual 

apresentá-la pelas polêmicas geradas pela redução da duração do ensino primário de quatro para 

dois anos, as quais de fato aconteceram. Porém, pelas discussões na imprensa, sublinhamos que 

o embate que a reforma enfrentou deveu-se sobretudo ao pagamento da taxa do ensino médio.  

 

4.2 AS CONFERÊNCIAS DE 1921 E O SILÊNCIO NA IMPRENSA 

 

As quatro conferências proferidas entre março e abril de 1921 diferem em vários 

aspectos das anteriores. Delas, apenas a sexta e a sétima foram localizadas no Correio 

Paulistano e n’O Estado de S. Paulo; no Jornal do Commercio não foi localizada nenhuma 

transcrição, sendo que no período de 17 a 26 de novembro de 1920 este foi o jornal que mais 

teve publicações sobre a reforma. Atribuímos essa ausência ao arrefecimento da pauta da 

reforma e do diálogo entre os jornais. Se tal fato impossibilita a análise direta das fontes e a 

operação do conceito de agendamento, por outro lado, dá ensejo à verificação do 

comportamento da imprensa e da construção da cadeia de notícias, uma vez que a ausência é 

um dado significativo, sendo retirado da pauta um de seus movimentos. Essa ausência 

assemelha-se à noção de silêncio eloquente: ao não se pronunciar, o sujeito está ainda assim a 

se manifestar.  
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Interpretamos que a divulgação na imprensa diminuiu porque o embate ao redor da 

aprovação do projeto de lei já havia passado, além do fato de as conferências terem ganhado 

um aspecto teórico – especialmente na quinta e na oitava –, logo, de menor interesse para um 

público amplo. Ademais, como a reforma já havia sido aprovada, a oposição diminuiu, porque 

não se poderia mais mudar o texto promulgado, abrindo mão da publicação diária que sustentou 

entre novembro e dezembro. Em paralelo às conferências, estava em discussão no Executivo a 

regulamentação da lei, o que se deu somente em 31 de maio pelo Decreto n.º 3.356 de 1921. 

Pela imprensa, contatou-se que a regulamentação estava em discussão pelo menos desde abril. 

A sexta e sétima conferências foram marcadas por embates, porém agora sobre a instalação da 

república escolar na Escola Normal da Praça. As repúblicas escolares estavam previstas na 

reforma com o objetivo de que os estudantes se organizassem politicamente, como parte da 

cadeira de Educação Cívica.  

Passamos agora a discorrer sobre os principais pontos de cada uma das conferências 

proferidas no ano de 1921. A quinta conferência foi proferida em Campinas82 e teve como tema 

as bases da educação moral, ponto sobre o qual Sampaio Doria havia falado dois anos antes na 

mesma cidade. Com isso, o conferencista quis mostrar que em suas ações não havia improviso, 

como os opositores queriam fazer crer, mas reflexão acumulada. Ele acusou as pessoas de não 

conhecerem a reforma, preferindo a comodidade de ouvir falar a ler seus dispositivos na íntegra. 

 

[...] teria sido bom que, exercendo o seu dever cívico, o povo as discutisse com ardor, 

lógica e senso moral. Porque, o povo que vira de costas, indiferente, ao que fazem em 

seu nome e para ele, num fatalismo idiota, abdica, criminosamente, da sua maioridade 

aos azares da fortuna incerta. [...] Já me advertiram que, nestas falas ao povo, ando a 

gastar, sem proveito, tempo, energia e paciência. Tenho, porém, que só os autocráticos 

e os incapazes podem preferir, ao dever de justificar o que fazem, a comodidade de 

mandatário que não presta contas a quem deve. Eu dou mais pelo contato com o povo, 

cujos negócios se trate. (DORIA, 1923, p. 168-169) 

 

Retomando a ideia de “povo” e acusando-o de apático quanto às questões políticas 

que lhe concernem, entendemos que Sampaio Doria se contradiz, tendo em vista que ele mesmo 

já dissera que o povo era inculto, incapaz de manifestar opinião política e fazer escolhas. Assim, 

quando ele acusa o povo genericamente, entendemos que está a acusar diretamente os 

opositores da reforma, corporificados, de acordo com esta pesquisa, principalmente nas páginas 

                                                 
82 A conferência ocorreu em março de 1921, porém não conseguimos precisar a data e não localizamos sua 

transcrição na imprensa. Assim, sua leitura se deu com base no livro Questões de ensino (DORIA, 1923). Em 

todo caso, observamos que as demais conferências já analisadas e transcritas nos livros mantiveram a redação 

encontrada nos jornais, havendo uma vez ou outra alguma alteração de palavra, mas sem comprometer a ideia 

original do texto. 
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do Jornal do Commercio. 

O conferencista apresentou que havia dezenas de reformas dentro da própria 

reforma, com alterações radicais e inovações ousadas. Ele retomou, ainda, o tema das 

conferências anteriores e disse que ninguém havia replicado suas falas diante das provas que 

apresentou. Isso não é inteiramente verdadeiro, pois as conferências foram pautas na imprensa 

e sobre alguns temas houve bastante alvoroço, como a afirmação do reformador de que os 

“professores não prestavam”. Como visto, a crítica que Sampaio Doria recebeu em relação às 

conferências se referia ao fato de não ter abordado o tema da cobrança de taxa do ensino médio. 

O conferencista defendeu que a educação cívica deveria ser ensinada na infância, 

pois ninguém mudava os hábitos fundamentais após trinta anos de idade, e a democracia 

precisava de cidadãos e não da apatia do povo. No pensamento de Sampaio Doria, a esperança 

da renovação política estaria na juventude, designando aos jovens a mudança política 

pretendida. O reformador disse que pensar a educação cívica era algo novo no Brasil, mas em 

outros países, como os Estados Unidos da América, isso já vinha de longa data. Vale lembrar 

que, em 1917, Sampaio Doria, juntamente com Oscar Thompson, ajudou na implantação do 

escotismo nas escolas paulistas como um projeto de formação cívica: “É formar o hábito dos 

deveres para com a Pátria, é apurar qualidades cívicas, é converter os moços em cidadãos. [...] 

Cidadão é, essencialmente o que tem o hábito dos deveres cívicos” (DORIA, 1923, p. 170-171). 

Para ele, não bastaria saber história e geografia nacionais e a língua pátria. O hábito da ação, 

em sua visão, era aprendido na prática reiterada, por isso a escola era um local adequado para 

o seu aprimoramento.83 

Entrando numa discussão mais teórica, o conferencista defendeu que, para a 

educação moral acontecer, era necessária a educação da vontade. A vontade seria uma atividade 

mental, como a imaginação e o raciocínio, assim, “só o hábito de realizar as convicções da 

verdade e do bem, constitui a educação moral” (DORIA, 1923, p. 181), portanto a prática era 

uma dimensão importante da educação moral, em que os exercícios lógicos aperfeiçoariam e 

apurariam a procura pela verdade e pelo bem. Sampaio Doria dissertou que a vontade era uma 

                                                 
83 Essa ideia já estava contemplada em seu livro O que o cidadão deve saber: manual de instrução cívica (1919), 

publicação feita com anuência da Liga Nacionalista. Sampaio Doria (1919, p. 253-255) diz: “Que é, então, ter 

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. 

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 a bandeira, cantar os hinos e canções, louvar a 

terra e a gente. [...] todas estas práticas de culto externo são aconselháveis pelo efeito sugestivo e exaltativo na 

alma em flor da mocidade. [...] formar cidadãos é, fundamentalmente, habituá-los à prática da moral cívica. Lograr 

hábitos de moral cívica é que é educar civicamente”. 
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atividade cerebral que podia ser simples ou complexa. A simples seria a ação ideomotora, ou 

seja, quando a vontade não deliberaria, tendo em vista que, frente a pequenos atos, o cérebro de 

maneira inteligente agiria involuntariamente. A complexa seria ativada quando duas ideias 

entravam em choque, e uma precisava ganhar da outra, o que seria a volição. Nessa conferência, 

ele expôs detalhadamente esses dois pontos para mostrar a necessidade de as crianças 

praticarem exercícios lógicos para o aperfeiçoamento moral, o que ajudaria nas escolhas 

políticas, justificando a educação cívica dentro da reforma.84  

A noção de vontade perpassa vários livros de Sampaio Doria, dos quais se destacam 

Psicologia (1926), Educação moral e educação econômica: suas bases, sua aplicação na 

escola (possivelmente de 1928), e Educação (1933). No primeiro, a vontade aparece no bojo 

das faculdades mentais, sendo necessários exercícios específicos para cada uma delas. O 

reformador “se move nos marcos da psicologia das faculdades mentais e por isso faz do 

exercício escolar a ferramenta principal de desenvolvimento, aprimoramento e correção da 

natureza infantil” (CARVALHO, 2010, p. 85). Portanto, para Sampaio Doria, como debatido 

em nossa dissertação, à escola, como lugar que abrevia e condensa os progressos da 

humanidade, caberia o papel de desenvolver os sentidos, tanto pela plasticidade da criança e do 

jovem para adquirir novos hábitos quanto pela cultura dos sentidos, que diz que o aluno aprende 

por meio de sua experiência e observação – o que significa compreender que o aluno pode 

aprender por si só. Para Souza (1997, p. 164), 

 

Sampaio Doria assinalou mais um aspecto fundamental nas representações dos 

educadores sobre tal método, isto é, a relação dele com a educação moral. “A instrução 

intuitiva melhora os homens”, afirmava o autor. Só os processos intuitivos podem 

levar o homem a raciocinar guiado pela razão, pelos princípios da ciência, pela 

compreensão das leis. 

 

Nessa quinta conferência, Sampaio Doria defendeu a educação pela intuição, pois 

pelos exercícios do raciocínio é que se desenvolveria a intuição e se aprenderia a discernir. 

Mortatti (2000, p. 134) afirma que se funda uma nova tradição, em que o método intuitivo-

analítico “é o mais adequado às condições biopsicológicas da criança, ‘marcha natural do 

desenvolvimento do espírito humano’, proporcionando um aprendizado que tem o professor 

                                                 
84 Souza (2009, p. 115) descreve que, com a Reforma de 1920, “não se alterou significativamente a composição 

do programa, prevalecendo no 1º e 2º anos as mesmas matérias em vigor desde 1905 com grau menor de 

aprofundamento. Para o ensino médio (3º e 4º anos do ensino primário) a Diretoria Geral da Instrução Pública 

mandou publicar e adotar um programa específico em que constava incluindo educação doméstica, gramática 

portuguesa e língua francesa e enfatizando a educação moral e cívica em concordância com as ideias nacionalistas 

disseminadas nesse período. Em realidade, o programa inicia-se com as considerações gerais sobre educação moral 

e cívica cujo objetivo era desenvolver hábitos de civilidade, moralidade e civismo”. 
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como guia e a ‘redenção intelectual’ da criança como fim”.  

Para o conferencista, formar o caráter era criar reiteradamente a vontade. Carvalho 

(2010, p. 84) diz que “a educação moral recebe tratamento diferenciado, já que corrigir e 

desenvolver a vontade era fundamental para normalizar e superiorizar o educando”. Em seu 

livro Educação (1933), Sampaio Doria, com base no tripé spenceriano de uma educação 

completa por meio da educação moral, intelectual e física, diz que a “normalidade é a 

capacidade de adaptação às leis da vida. Esta capacidade se constitui: 1.ª) de inteligência para 

compreender estas leis, e 2.ª) de vontade para observá-las” (DORIA, 1933, p. 34, grifos do 

autor).  

Não foi localizada nenhuma forma de repercussão na imprensa envolvendo o 

enfoque teórico sobre educação moral presente na quinta conferência. Nessa conferência, é 

possível ter contato mais de perto com as concepções pedagógicas que guiaram Sampaio Doria 

na elaboração da reforma e, paralelamente, entrever ideias defendidas pela Liga Nacionalista. 

Como Boto (1994-1995, p. 157) afirma, em contraposição à defesa de Antunha de que a reforma 

sintetizava apenas os princípios apregoados por Sampaio Doria, “houve, no mínimo, uma 

fidelidade do reformador aos princípios doutrinários que constituíam o âmago da pregação 

cívica”. Ao lado das medidas nacionalistas, os dispositivos que versam sobre educação moral e 

cívica eram princípios defendidos pela Liga Nacionalista com vistas à formação do cidadão 

republicano. Assim, a educação é entendida como meio para o futuro exercício de cidadão e 

não como fim em si mesma, como meio de edificação do ideal de República por ele sustentado. 

Em 7 de abril de 1921, retomando o tema anterior, a sexta conferência versou sobre 

a educação cívica. Ela ocorreu na Escola Normal da Praça e foi publicada no dia seguinte no 

Correio Paulistano e n’O Estado de S. Paulo, sendo que este a dividiu em duas publicações em 

dias consecutivos. Discorrendo sobre a formação dos hábitos morais, cujo objetivo mais 

acabado da educação moral era a aquisição do hábito da verdade, o conferencista disse: “a 

verdade cívica só poderá prevalecer, na consciência nacional, contra as infinitas formas de mal 

servir a Pátria, quando houver o povo educado nos moldes do sistema exposto” (A 

REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3; A REFORMA..., O Estado de S. Paulo, 

1921a/b, p. 4; DORIA, 1923, p. 189). Sampaio Doria afirmou que, em nome do povo, os 

governos traçavam os destinos para as populações dos confins ignorados, não sendo o próprio 

povo criador do que aconteceria amanhã, o que era, em sua visão, “um fatalismo estúpido” (A 

REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3), razão por que seria necessário educar 

civicamente o povo. 

Sampaio Doria voltou a defender que só a juventude era capaz de hábitos novos, 
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sendo esse um problema supremo. Nas escolas, viam-se comemorações de dias festivos e 

declamações patrióticas, cultuando grande homens e feitos, venerando símbolos sagrados. 

Entretanto, para ele, o mero culto à pátria, sem a formação de hábitos cívicos, era um 

romantismo ingênuo, pois não existia educação cívica de fato. Em sua visão, a reforma não se 

contentava apenas com a educação cívica nas comemorações de feriados e símbolos, mas 

anelava a aquisição de hábitos de ação cívica. Para o conferencista, as comemorações tinham 

influência inestimável, mas era indispensável habituar-se desde cedo à prática dos deveres 

cívicos, porque, para praticar a verdade, era preciso antes ter adquirido esse hábito.  

Sampaio Doria explicou que, com a reforma, foram criadas as repúblicas escolares, 

que se distinguiam de um grêmio, pois este era formado por sócios espontâneos, que pagam 

mensalidades e joias. As repúblicas escolares, por sua vez, serviriam a todos os alunos das 

escolas, não podendo delas saírem enquanto fossem alunos. Para o reformador, elas eram 

células de associação escolar, mas de modo algum substituiriam a estrutura política vigente no 

Brasil. A ideia das repúblicas escolares assentava-se, para Sampaio Doria, na “lei suprema da 

sociologia” de que homens vivem “por natureza e por hábito, em comunhão com seus 

semelhantes” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3). Não deixando de lado a forte 

vertente nacionalista da reforma, o conferencista procurava amarrar outro aspecto da ação 

cívica ao defender a necessidade de aquisição, na prática, de hábitos cívicos:  

 

Sobre a proposta de educação cívica, Sampaio Dória explica que pretendeu substituir 

o ensino teórico, por ele definido como “aqui e ali, um curso prático de hipocrisia e o 

culto formal das aparências”, pela aquisição de hábitos por meio da criação das 

associações de educandos. Para defender suas ideias, Sampaio Dória invoca as 

“repúblicas escolares” americanas fundadas por Wilson Gill, que defendia a “escola-

cidade” como o remédio contra a apatia e a corrupção políticas. Aparecem aqui as 

ideias educacionais baseadas no estudo da psicologia humana, na coparticipação do 

educando no processo educativo e na aprendizagem pela experiência. Da mesma 

forma, ao defender sua proposta de inclusão da prática pedagógica nos cursos 

normais, revela, mais uma vez, sua desconfiança em relação aos procedimentos 

didáticos discursivos e teóricos. (CAVALIERE, 2003, p. 40) 

 

O conferencista citou seu livro O que o cidadão deve saber: manual de instrução 

cívica (1919). Sampaio Doria asseverou que “tudo o que, então, disse, reitero. Não podia eu 

imaginar, ao conceber o plano que lá se esboçava, poder estar, um dia, em situação propícia a 

realizá-lo” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3). Em tom de pregação, ele 

proclamou, como já havia feito no livro, os deveres que todo cidadão de bem deveria seguir, 

exemplificando a sua visão política nacionalista e liberal: 

 

Eis o decálogo cívico:  
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1.º – Amar a liberdade;  

2.º – Defender a pátria;  

3.º – Pagar impostos;  

4.º – Votar;  

5.º – Cooperar na política;  

6.º – Servir no Júri;  

7.º – Respeitar a lei;  

8.º – Fiscalizar a execução da lei;  

9.º – Falar bem a sua língua;  

10.º – Não desdenhar da civilidade.  

(A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3) 

 

Para o reformador, não havia cadeira de instrução cívica que se pudesse equiparar 

à eficiência educativa do contato diário com os problemas experienciados nas repúblicas 

escolares, pois a prática era feita no “calor do sangue que circula”. Os alunos criariam um 

sistema político próprio e se organizariam nas repúblicas escolares de acordo com as linhas 

mestras da federação e do presidencialismo, como explica o conferencista. Ele foi contundente 

ao afirmar que a reforma iria dar uma lição de civismo aos moços com as repúblicas escolares, 

sendo “um esboço da realidade viva”, em que a prática constante aperfeiçoaria erros: “É 

incomensurável o valor que a república escolar poderia representar, na preparação da realidade 

democrática, se, por todas as escolas do país, se generalizasse o sistema que a Reforma instaura” 

(A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3).  

Sampaio Doria defendeu que, antes da reforma, a cadeira de educação cívica nas 

escolas normais era uma exposição doutrinária. Em sua visão, se a cadeira tivesse o nome de 

instrução cívica, e não educação, estaria correto, porque o hábito era o elemento que 

caracterizava a educação, e a explanação doutrinária caracterizava a instrução, diferença essa 

que foi detalhada na conferência seguinte. Para o reformador, o povo não atingiu a maioridade, 

porque não sabia governar a si mesmo; assim, a soberania era o poder supremo: “nós somos 

uma democracia. Proclamamos, antes do tempo, talvez, a nossa maioridade política. Não 

tínhamos, pela escola, preparado o povo, para exercê-la” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 

1921a, p. 3, grifo nosso). Ele era contra o sufrágio universal para a República brasileira, porque, 

em sua visão, o voto exigia a “capacidade de visão” e “idoneidade moral”, por isso o analfabeto 

e o mendigo não tinham como fazer a escolha política (A REFORMA..., Correio Paulistano, 

1921a, p. 3). Assim, as repúblicas escolares seriam um meio de minimizar a carência na 

formação cívica da juventude. 

Nos dias 9 e 10 de abril, o Jornal do Commercio pronunciou-se mais uma vez 

dizendo que todos esperavam a regulamentação da lei, mas:  

 

[...] eis que surge do alto de uma tribuna o ilustre Sr. Diretor Geral da Instrução 
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Pública para explicar um desaguisado ocorrido na República de uma Escola Normal. 

Mais uma conferência ao invés de um regulamento. Mais desordem nos 

estabelecimentos de ensino, ao invés de aproveitamento e trabalho. Mais processo 

para desviar dos estudos a atenção dos alunos, atirando-a para questões e atitudes 

capazes de fazer rir um frade de pedra. Porque saibam todos, a República da Escola 

Normal da Praça está em crise. Isto é, nasceu em crise e em crise há de viver até o 

momento em que... um golpe de Estado dela dê cabo, restituindo à desejável 

compostura governantes e governados. (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1921f1, 

p. 3) 

 

Para o jornal, era uma ideia infeliz essas “repúblicas de comédia”, sendo que a 

conferência do dia 7 de abril teria surgido do protesto que os rapazes na Escola Normal da Praça 

fizeram “contra a igualdade de direito ao voto entre eles e as moças, pois que sendo estas 400 

e eles 100, haveria a preponderância infalível do elemento feminino no pitoresco Estado” 

(VARIAS..., Jornal do Commercio, 1921f1, p. 4). Sobre a desordem na república escolar da 

Escola Normal da Praça, Sampaio Doria enfatizou em sua conferência: 

 

Vede, pois, senhores, que é absurdo a proporcionalidade do voto pelo estalão do sexo. 

Pelo da competência, sim. Pelo do sexo, não. Eu estou certo que, em regra geral, a 

mulher tem critério igual à média dos homens. Neste caso (insistem os reclamadores), 

a seção masculina da escola será, sempre, suplantada e escravizada pela seção 

feminina, e, contra isso, protestamos. Será mesmo assim? Não, senhores. Este 

argumento não é a voz da razão ponderada. É um crepitar da imaginação em fogo. 

Primeiramente, as mulheres não são, assim, tão unidas e tão solidárias, que abjurem a 

todo preço, o outro sexo. Entre um candidato masculino e um feminino para a 

presidência da república, é bem possível que o masculino vença. Bastará não lhes ferir 

ou amesquinhar a delicadeza e a fraqueza da sua condição natural. Se, neste terreno, 

fordes vencidos, paciência. O regime é o da soberania popular. (A REFORMA..., 

Correio Paulistano, 1921a, p. 3) 

 

Ainda sobre a república escolar da Escola Normal da Praça, o conferencista 

ponderou sobre o voto proporcional pelo critério do sexo, como uma supremacia desejada pelos 

homens, que resultaria na “escravização da maioria aos caprichos da minoria” (A 

REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3). O reformador disse que a seção masculina da 

Escola Normal da Praça fez um requerimento para construir uma república apenas dessa seção, 

ao que o diretor respondeu: 

 

Se, de entrada, assim se tivesse constituído, muito bem. Mas todos, por força de lei, 

elegeram uma constituinte. Esta constituinte, em que tomei parte, para assentar as 

bases que não podeis revogar, e velar pelos princípios fundamentais da liberdade, 

adotou uma constituição, que entrou logo em vigor. Já dentro dela, elegeu a nova 

república o seu presidente. Nesta eleição, a seção masculina tomou parte. O seu 

candidato não logrou vitória. Mangueados com a derrota, quereis, vós, os moços, 

agora, a separação. [...] Aceitastes o império desta lei, pois que, espontaneamente, sob 

ela, concorrestes à votação do presidente da República. Só depois de não haver 

triunfado o vosso candidato, é que, por este fato, se viria dar a cisão. Seria a pior das 

lições numa democracia: os vencidos dentro da lei, em rebeldia vitoriosa contra a lei. 

(A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921a, p. 3, grifo nosso) 
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Para o conferencista, esse requerimento, se fosse aprovado, seria um mau exemplo 

ao exercício da democracia, pois denotaria um “separatismo nascido da derrota da constituinte” 

e uma “fraude” às repúblicas escolares. Fazendo repercutir os atritos da república escolar, o 

Jornal do Commercio indicou que nas escolas normais não se estudaria mais, só se faria 

política, os alunos sairiam delas não como professores, mas como “cabos eleitorais diplomados 

com selo do Estado” (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1921g1, p. 4). Além disso, o matutino 

afirmou que o reformador não explicara os gastos com as escolas normais, tema que foi tratado 

na conferência seguinte, mais uma vez em sinal de resposta às acusações do jornal. 

Em 14 de abril, O Estado de S. Paulo publicou na seção “Notas diversas” um texto 

sobre as repúblicas escolares. Nele, foi dito que havia nas escolas normais a cadeira de educação 

cívica: “mas, dessa educação é que nada havia. Dava-se apenas um pouco de ‘instrução cívica’ 

por meio de ligeiras prelações – coisas que entram pelo ouvido... para sair do outro lado. Era o 

ensino-vento” (NOTAS... O Estado de S. Paulo, 1921, p. 4). Em seguida, o jornal registrou que 

se os professores não conheciam a matéria, então não poderia haver aluno que a conhecesse, 

sendo eles os eleitores de amanhã. Urgia, portanto, reformar essa cadeira, e as repúblicas 

escolares vieram trazer a mudança necessária: “Em poucas ‘sessões’ o aluno de inteligência 

mais obtusa compreende o que é o voto, como se vota, para que se vota. Uma ideia magnífica, 

enfim – simples, clara e forte – à qual só faltava uma coisa para literalmente embasbacar a 

plateia nacional: vir dos Estados Unidos ou da Europa” (NOTAS... O Estado de S. Paulo, 1921, 

p. 4). Por fim, o matutino relatou sua versão dos acontecimentos na eleição da república escolar 

da Escola Normal da Praça: 

 

Ao riso dos que se divertem junta-se – o que é mais grave – a desordem, promovida 

por uma parte dos alunos da Escola da Praça da República. Estes alunos – os alunos 

homens – como que apostados em demonstrar praticamente a nossa imensa 

necessidade de educação cívica, rebelaram-se contra o resultado da primeira eleição 

realizada porque esse resultado foi a investidura de uma senhorita ao cargo de 

presidente. Não há nada que justifique o procedimento incorretíssimo quer sob o ponto 

de vista cívico, quer sob o ponto de vista da civilidade, desses jovens rebeldes. 

(NOTAS... O Estado de S. Paulo, 1921, p. 4) 

 

A eleição de uma moça para a presidência da república escolar da Escola Normal 

da Praça gerou descontentamento por parte da seção masculina da escola. Pelas explicações do 

conferencista, ao se instituir a república escolar da Escola Normal da Praça, redigiu-se um corpo 

de normas que regeria aquela república, à semelhança da Constituição do país. Uma aluna 

candidatou-se ao cargo da presidência da república escolar e, dentro das regras, venceu, não 
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cabendo aos derrotados rebelarem-se “contra a lei”. As repúblicas escolares funcionavam à 

semelhança da república federativa brasileira, para que os estudantes tivessem, desde jovens, a 

experiência do processo político.  

Sobre o tema da educação cívica, já havia sido publicada em 15 de novembro de 

1920 na série “Notas à margem da Reforma” do Correio Paulistano uma explicação da medida 

dentro do projeto de lei, comentando que a reforma implantaria associações estudantis para a 

formação cívica. Nos meses inicias de 1921, o Correio Paulistano também publicou vários 

telegramas relatando as instalações das repúblicas escolares nas escolas normais, como ocorrido 

em 24 de fevereiro em Pirassununga e Piracicaba, em 25 de fevereiro na Escola Normal da 

Praça e em 27 de fevereiro em Botucatu. Tanto essa conferência quanto a instalação das 

repúblicas escolares tiveram repercussão na imprensa, sendo que a conferência seguinte foi uma 

resposta à repercussão da temática. 

Passadas duas semanas desde a sexta conferência, Sampaio Doria proferiu, em 21 

de abril, sua penúltima conferência, cujos temas foram as repúblicas escolares e os custos das 

escolas normais. Ela foi realizada na república escolar da Escola Normal de Casa Branca, no 

interior do estado. A conferência foi publicada no dia seguinte no Correio Paulistano e n’O 

Estado de S. Paulo. Nela, o conferencista, em tom enérgico, defendeu-se das acusações 

recebidas. Para ele, por desconhecimento, “o povo anda sendo enganado acerca do verdadeiro 

conteúdo da Reforma” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2; A REFORMA..., O 

Estado de S. Paulo, 1921c, p. 3; DORIA, 1923, p. 209), por ser uma campanha que se valia de 

intriga e mentira. Segundo ele, pronunciar-se sobre a reforma equivaleria a agir, pois os 

opositores queriam que ele ficasse calado e consentisse com as acusações: “Falo o que penso, 

onde, quanto, como e quando quero. O cargo público, que exerço, com sacrifício, não é uma 

rolha; e, se o fora, por ele não trocaria nem a minha liberdade de pensamento, nem a consciência 

do meu dever em defender-me” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2). 

Sampaio Doria expôs que, relativamente à sua última conferência, realizada em 7 

de abril entre os alunos da Escola Normal da capital, estavam a dizer que seu discurso fora 

“pronunciado sob uma saraivada de gritos e ovos podres” (A REFORMA..., Correio 

Paulistano, 1921b, p. 2), bem como que queriam promover o “riso” e a “chacota” em relação 

ao modo como a educação cívica estava estruturada na reforma. 

 

Houve, da parte dos nossos opositores, uma visão enganosa, uma apreciação errada, 

uma ausência de observação. Inventaram inteiramente a realidade. Oponho ao que 

disseram o mais formal desmentido. É mentira, mentira calculada e fina, “mentira cara 

dura”, que durante a minha última conferência, me houveram dadivado com uma vaia. 

Deram-me, ao contrário, a honra dos aplausos e do respeito. Se, ao menos tivesse 
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havido o silêncio que protesta, se tivesse havido uma parte, um bocejo, uma 

desatenção, ainda, nisto, se rastrearia um germe, com que explicar a gênese da 

mentira. Mas nem este pretexto. Nada, nada que não fosse gentileza, apoio e 

entusiasmo. Aliás, grosserias ninguém espera da Escola Normal de S. Paulo. (A 

REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2) 

 

Contudo, não localizamos na imprensa até o dia 21 de abril de 1921 qualquer 

referência a vaias ou ovos podres. Prosseguindo, ele foi contundente ao dizer que a reforma 

triunfaria, retomando a ideia de que ela não fora examinada cuidadosamente, arrolando suas 

diversas medidas. 

 

[...] com exceção de sobre a taxa do ensino médio, de sobre a barreira oposta à 

estrangeirização das crianças brasileiras, e de sobre pouco mais, não houve, até agora, 

discussão idônea sobre os principais pontos da Reforma, como a autonomia didática, 

a prática pedagógica, a instituição da califasia, a passagem de latim para as 

complementares, e acréscimo de mais três anos de ensino desta língua nas escolas 

normais, a sequência nova das matérias, o sistema de vencimento, o processo de 

concursos, a coincidência das férias nas escolas rurais com a época da colheita, a 

efetiva obrigatoriedade do ensino, a sistematização da assistência, o novo objetivo da 

inspeção médico-escolar, a descentralização das inspetorias, a integração das escolas 

complementares, que seguem os grupos, e precedem às normais, a unificação para 

dois anos da escola isolada, a paga proporcional ao trabalho alfabetizante. São teses 

que não foram examinadas, apesar de andar a Reforma recebendo, no tribunal da 

incompetência, condenação sumária à pena de morte. (A REFORMA..., Correio 

Paulistano, 1921b, p. 2) 

 

Em sua avaliação, a taxação do ensino médio havia sido examinada com cautela, 

juntamente com as medidas nacionalistas. Apesar da ressalva e menção à taxa nessa 

conferência, Sampaio Doria não se estendeu sobre o assunto. Ademais, o conferencista chamou 

a atenção para amplitude da reforma e reiterou que sobre esses temas não houve apreciação. 

Essa explicitação de Sampaio Doria corrobora nossa análise sobre os temas pautados pela 

imprensa. O apelo de Sampaio Doria ao enfocar a reforma em seus aspectos pedagógicos pode 

ser lido como uma tentativa de debater o seu núcleo central. 

 Esclarecendo a diferença entre instrução e educação, Sampaio Doria afirmou que 

instrução era o recebimento de ideias, o ensinamento das matérias e o refletir sobre os grandes 

temas. Por sua vez, educação era o hábito da ação, era o homem realizando seu destino. As 

ideias eram o motor da atividade, e a aprendizagem das ideias e da prática era simultânea. Para 

o conferencista, a cadeira de “instrução de educação cívica” nas escolas normais carecia de 

sentido, pois a instrução era composta pelas ideias, e a educação, pela prática, mas os alunos 

apenas escutavam as aulas ministradas, sem nada praticarem. Por isso, foram criadas as cadeiras 

de educação cívica, porque, para o reformador, o mestre-escola era o difusor da consciência 

cívica, e as escolas normais formavam profissionais do ensino. A reforma dispunha que a 
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educação cívica seria pela prática, tal como a educação física era ensinada por exercícios e não 

pela elucubração. Esse era o espírito das repúblicas escolares, organizadas para a prática da 

educação cívica. 

Em resposta à crítica do Jornal do Commercio, o conferencista passou a discorrer 

sobre a unificação das escolas normais e seus gastos, dizendo que eram dois aspectos distintos, 

acrescentando que “a reforma das escolas normais era uma grande aspiração geral, já desde o 

governo passado anunciada em documentos oficiais. Por mais de uma vez, houve ensaios de 

realizá-la” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2). Explica que a unificação 

objetivou fixar as escolas normais em um único tipo, elevando as primárias, sem diminuir as 

secundárias, mas melhorando-as e igualando os vencimentos, porque, como justifica o 

reformador, tarefas de mesma natureza ou categoria requeriam que os vencimentos fossem 

iguais: “já se alijaram dois males. O primeiro, com a elevação geral dos vencimentos. O 

segundo, com a proporcionalidade entre o trabalho que se efetua, e o ganho que se embolsa. 

Esta é uma alta conquista liberal” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2).85 

Para Sampaio Doria, os censores gritavam sobre os altos gastos, mas o que deveria 

ser examinado era se a unificação técnica foi bem ou mal feita, bem como ponderado se os 

professores ganhavam demais. Ele mencionou que os opositores diziam também que se 

aumentariam em 600 contos de réis os gastos com as escolas normais. Contudo, o reformador 

expôs que, antes da reforma, o governo gastava com os pagamentos de pessoal nas escolas 

normais 1.240:305$000 contos, e que com a reforma passaria a gastar 1.532:879$984, um 

acréscimo de menos de 300 contos por ano, e não 600. Os críticos contestaram também os 

gastos com professores disponíveis, ao que respondeu que, com a reforma, ficariam quatro 

professores disponíveis na escola normal da capital, seis na do Braz, dois na de Campinas e 

dois na de Pirassununga.  

Sobre os concursos, Sampaio Doria falou que “a Reforma os modificou 

substancialmente, para maior garantia dos direitos dos professores, e maior conformidade com 

os interesses da instrução pública” (A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2). Em 

Questões de ensino (1923), o reformador disse que queriam tirar os concursos, especialmente 

para o ensino primário, mas defendeu a manutenção e a melhoria deles. Ainda na conferência, 

afirmou: 

 

                                                 
85 Tanuri (2000, p. 69) expõe que, “com a unificação, já em 1920 o Estado passou a contar com dez escolas normais 

públicas, o que foi de fundamental importância para satisfazer às exigências apresentadas pela expansão do ensino 

primário da época”. 
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Dizem que o concurso anularia o direito do diploma. E argumentam: uma vez que se 

adquira o diploma de professor, só com este diploma, o diplomado está no direito de 

ser nomeado para qualquer escola. E, se, para lograr seja qual for, lhe exigem novas 

provas de capacidade, o seu direito a todos os lugares se amesquinha ou deixa de ser. 

(A REFORMA..., Correio Paulistano, 1921b, p. 2) 

 

Para Sampaio Doria, após diplomado, o professor estaria apto à prática, mas como 

havia mais candidatos do que vagas era necessária uma seleção pelo desempenho. Assim, o 

reformador defendia que o governo gozava da presunção legal necessária para selecionar os 

mais capazes. Por fim, ele destacou como ponto central da reforma e do recenseamento escolar 

a localização e o provimento das escolas alfabetizantes no interior. No recenseamento, por 

exemplo, houve a preocupação de saber onde estavam as crianças no estado, em conjunto com 

o mapeamento da localização das escolas existentes (figura 3), identificando os “núcleos de 

analfabetos”. 

No dia 23 de abril, o Jornal do Commercio criticou em seu editorial: 

 

O verboso educador que, sob o influxo de torturados e engraçados sistemas 

metafísicos, dirige a Instrução Pública deste Estado, deitou novo discurso em defesa 

de sua obra destruidora e quase... revolucionária. Desta feita ainda, S. S. fez verrina; 

verrina que mal encobre seu mau humor pelo retumbante insucesso das repúblicas 

escolares instaladas num delicioso ambiente, misto de estado de sítio, de batatas e de 

vaias. O Sr. Doria ficou visivelmente zangado e disse nomes feios a todos quantos não 

frequentam sua igrejinha. [...] o silêncio do Sr. Dr. Antonio de Sampaio Doria, Diretor 

da Instrução do estado de S. Paulo e autor das tragicômicas repúblicas escolares, 

monstrengos mal copiados sob pretexto de ministrar educação cívica, – o silêncio de 

tão ilustre e loques personagem sobre a constitucionalidade da taxa com que, contra a 

Lei das leis, contra a equidade, contra a conveniência, contra tudo e contra todos, ficou 

gravado o ensino primário do Estado. De há tempos que S. S. faz orações públicas e, 

sem que as faz e vem fazendo, nós, destas colunas lhe perguntamos: - Como é, Sr. 

Doria! E a taxa? Diga alguma coisa, fale o que pensa a respeito; revele seu 

pensamento! Mas do Sr. Doria, nada. Nem um pio. Nem nada. Ora, sabem por quê? – 

porque o Sr. Doria pensa que a taxa é inconstitucional e nós é que estamos com a 

razão. E isto está S. S. proibido de dizer... (VARIAS..., Jornal do Commercio, 1921h1, 

p. 3) 

 

O jornal, em tom irônico, se valeu de diversos termos para diminuir as ações levadas 

a cabo por Sampaio Doria. O próprio jornal comentou pejorativamente o que estamos a chamar 

de uma abordagem teórica das conferências de 1921: “torturados e engraçados sistemas 

metafísicos”. Ao fazer isso, o matutino aloca as conferências de Sampaio Doria num terreno 

nebuloso, depreciando as discussões ali travadas, abordagem bastante diversa do modo como 

expôs os pareceres dos “ilustres” jurisconsultos.  

Ademais, a sétima conferência foi realizada como forma de resposta aos 

desdobramentos da conferência anterior e da implantação das repúblicas escolares, além de 

explicar a unificação das escolas normais. Aparentemente, o assunto das repúblicas escolares 
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voltou agitar a temática da reforma do ensino na imprensa por conta do já narrado 

acontecimento na Escola Normal da Praça, e o Jornal do Commercio aproveitou o ensejo para 

insistir no tema da taxação do ensino médio, uma vez mais indicando que este foi o ponto da 

reforma mais criticado na imprensa. 

A oitava e última conferência foi realizada a convite de Carlos da Silveira86, em 

decorrência do aniversário da casa em que estava sendo realizada. Não localizamos a data e o 

local da conferência, que ganhou o título “Inteligentes, sim, decoradores, não”; logo, a análise 

foi feita por meio da leitura do livro Questões de ensino (1923). Por ser a última conferência, 

sabe-se que ocorreu após 21 de abril, dia da sétima conferência, mas antes de maio, quando 

Sampaio Doria se exonerou. 

Tendo como tema a logicidade87, uma das medidas propostas com a reforma, o 

conferencista disse que estava entre os homens que defendiam que a finalidade educativa era a 

adaptação às leis da vida, sendo que o que se desviasse dessa orientação geral seria contra a 

“naturalidade humana” e a “natureza social”, isto é, as leis da natureza individual e social. Com 

essa medida, o reformador afirmou que tinha dois objetivos imediatos: apurar a capacidade 

intelectual, sendo a inteligência composta de quatro funções supremas (raciocínio, percepção, 

linguagem e imaginação criadora); e firmar a idoneidade moral.88  

Falando apenas sobre o raciocínio, Sampaio Doria explicou que o ser humano infere 

e deduz, e cabia à educação trabalhar esses dois aspectos, sendo as aulas de matemática 

estruturadas com diversos exercícios que desenvolviam o raciocínio. Ainda, para o reformador, 

a logicidade só se completava com a atividade silogística. Assim, era necessário definir com 

rigor os termos do silogismo. Retomou, então, a finalidade educativa escrita em seu livro 

Princípios de pedagogia (1914): 

 

Nas condições atuais da vida, a educação mais ambiciosa se propõe no máximo: a) 

                                                 
86 Formou-se na Escola Normal de Praça e, em seguida, na Faculdade de Direito. Foi professor de História da 

Escola Normal Carlos Gomes de Campinas; professor da Escola Normal de São Carlos; diretor da Escola Normal 

Padre Anchieta em São Paulo. Em 1911, foi convidado pelo governo do Sergipe para implantar os grupos escolares 

naquele estado aos moldes dos de São Paulo. Presidiu o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
87 Em 26 de novembro, O Estado de S. Paulo publicou artigo intitulado “Instrução Pública – Subsídios ao 

julgamento da reforma. I) O método. (A) No ensino”, de Manoel Cyridião Buarque. Nele, o professor da Escola 

Normal abordou o conteúdo de lógica nos currículos. A despeito do tema, é difícil estabelecer uma relação entre 

o texto e a conferência. 
88 Cinco anos depois dessa conferência, em seu livro Psicologia (1926), Sampaio Doria dissertou detalhadamente 

sobre a necessidade do desenvolvimento das diferentes faculdades mentais, dimensão individual do 

desenvolvimento humano que, na conferência, chamou de “funções supremas” da inteligência e, no livro, cunhou 

de “funções mentais próprias”. Para Sampaio Doria, a educação tinha como finalidade normalizar e superiorizar o 

aluno, com o propósito de beneficiá-lo, sendo que a ideia de normalizar estaria associada à capacidade dos sujeitos 

de se adaptarem às leis da vida, a qual se alicerça na possibilidade de aprender e observar essas leis (MATHIESON, 

2012). 
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surtir a mente de um certo cabedal de conhecimentos gerais, necessários aos homens 

civilizados; b) a criação de certos hábitos indispensáveis ao exercício feliz de uma 

dada profissão; c) e, como remate desses dois objetivos, formar o espírito, elevando a 

capacidade mental, e apurando o caráter. (DORIA, 1914, p. 65) 

 

Para o conferencista, a formação do espírito deveria acontecer com exercícios de 

atividades indutivas ou “exercícios de sagacidade”. Em sua visão, o aluno, por meio do método 

intuitivo-analítico, seria capaz de pensar e não apenas de decorar para chegar a uma resposta; 

seriam exercícios de “empirismo prático”. Por isso, para o conferencista, era importante 

habituar o aluno à observação da natureza e dos fatos, para que ele então pudesse inferir as leis 

que os regiam. A reforma propunha a logicidade para exercitar o raciocínio e apurar a 

perspicácia: “A logicidade, além de exercícios silogísticos, a que já nos referimos, são 

exercícios de inferência, com se habitua o espírito à nitidez, à sagacidade, à finura, à 

superioridade da dialética” (DORIA, 1923, p. 237). 

Por fim, Sampaio Doria deu diversos exemplos de exercícios de logicidade para 

que os alunos criassem o costume de desenvolver a memória, e a proposta da reforma era que 

eles exercitassem o raciocínio. Sobre essa conferência não foi localizada nenhuma repercussão 

na imprensa, talvez pelo próprio tema e por sua abordagem teórica. Ana Maria Cavaliere (2003, 

p. 40) diz que: 

 

Ao defender a prática da logicidade, lamentando o fato do decreto-lei tê-la 

desconsiderado, Sampaio Dória afirma que esta deveria ser feita par a par com a 

matemática a fim de garantir “a sagacidade, o espírito de finura, o poder de atinar a 

verdade em meios de circunstâncias complexas que a obscureçam e a perturbem”, já 

que a matemática garantiria apenas o raciocínio silogístico. A logicidade seria 

praticada em exercícios típicos, progressivos, que levariam os alunos à autonomia 

intelectual. Revela-se aqui a preocupação com aspectos metodológicos, com o “como 

aprender”, com a diferenciação entre atividade intelectual mecânica e atividade 

intelectual compreensiva.  

 

Em 1921, a reforma do ensino já não compunha mais a agenda diária da imprensa 

paulista. Não converter uma informação em notícia diz a contrapelo o modo como a imprensa 

opera ao selecionar as informações, ideia essa sintetizada na perspicaz observação de Darnton 

(1990) a propósito do grafite que diz “Toda notícia que couber, a gente publica”, alhures 

mencionado. A frase evidencia potência e exatidão do modus operandi da imprensa: há 

informações cabíveis como notícia, outras não. As empresas jornalísticas “não se limitam a 

apresentar o que aconteceu, mas selecionam, ordenam, estruturam e narram, de uma 

determinada forma, aquilo que elegem como fato digno de chegar até o público” (LUCA, 2006, 

p. 11), dando luz a alguns assuntos em detrimento de tantos outros. Por isso, sustentamos que 
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o silêncio da imprensa frente às conferências de 1921 tem vigor, pois, a despeito de a matéria-

prima primordial dos impressos ser a palavra e os discursos, numa camada mais profunda 

observamos o próprio modo de operar da imprensa: selecionando, registrando, comentando e 

interferindo na produção da notícia. Porém, como alerta Alsina (2009), os meios de 

comunicação não mostram facilmente seu processo de produção, pois eles buscam repercutir 

uma imagem de receptores neutros e transmissores de informações. Uma vez aprovada a lei, o 

Jornal do Commercio – que ao longo de novembro e dezembro de 1920 diariamente pressionou 

e criticou a reforma em seus pontos frágeis, como a taxação do ensino médio, chamando a 

atenção para os conflitos entre os homens do governo – abruptamente parou de pautar o tema. 

Novos focos de atenção ganham espaço na agenda, sendo difícil atribuir um motivo exato, para 

além de sua aprovação no congresso, que explique o desvanecimento da Reforma de 1920 na 

pauta da imprensa. 

 

4.3 A REGULAMENTAÇÃO DA LEI E A EXONERAÇÃO DE SAMPAIO DORIA 

 

No processo de regulamentação da lei, em 1921, mais algumas mudanças foram 

impostas por Washington Luis. A principal restrição que o governo estabeleceu na 

regulamentação da lei foi proibir a matrícula de crianças de 7 e 8 anos. O texto do Decreto n.º 

3.356 de 1921, que regulamentou a Lei n.º 1.750 de 1920, dizia: 

 

Da obrigatoriedade escolar  

Artigo 9.º – São obrigados à matrícula e à frequência escolar, gratuita, as crianças de 

9 e 10 anos de idade, sendo facultada, nas vagas, a matrícula às de outras idades (Lei 

n.1.750, artigo 4.°)  

§ único. – Depois de matriculadas as crianças de 9 e 10 anos nas respectivas escolas, 

poderão ser preenchidas as vagas verificadas, de preferência, por crianças analfabetas 

de 11 a 12 anos de idade. 

 

Pela redação do artigo, não se lê expressamente a proibição de matrícula para 

crianças de 7 e 8 anos. Essa proibição, no entanto, é decorrência do § único, que estabelece que 

terão preferência de matrícula crianças de 11 e 12 anos caso restem vagas após as matrículas 

obrigatórias das crianças de 9 e 10 anos, conforme previsto no caput do artigo. Sampaio Doria 

escreveu que, além da taxação do ensino, a medida de proscrição escolar aos 7 e 8 anos de idade 

o perturbaram grandemente, dizendo que contra essas disposições buscou-se fazer o que era 

possível: “são as duas disposições infelizes entre as dezenas de reformas que se englobam na 

Reforma” (DORIA, 1923, p. 79). Segundo ele, sua proposta de redação sobre a questão da 

obrigatoriedade escolar foi a seguinte: 
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Para as vagas que houver, matriculadas crianças de 9 e 10 anos, dar-se-á preferência: 

1.º – aos analfabetos na seguinte ordem: a) os de mais de 10 anos até 14, a começar 

pelos de menos idade; b) os de menos de 9 até 7 a começar pelos mais velhos; 

2.º – aos que soubessem ler, na mesma ordem. (DORIA, 1923, p. 337-338) 

 

Para o reformador, o principal problema residia na proibição de matrícula para as 

crianças de 7 e 8 anos de idade. Na Lei n.º 1.750 de 1920, o artigo 4.º dispunha que a frequência 

escolar era obrigatória e gratuita para as crianças de 9 e 10 anos, sendo que estava facultada “a 

matrícula às [crianças] de outras idades” (ANAIS..., 1920a, p. 25). Assim, a regulamentação 

alterava a concepção que havia sido aprovada pelo congresso estadual, pois restringia a 

matrícula a algumas idades. Em Instrução pelo Estado, Sampaio Doria (1922, p. 74) asseverou 

que fixar a idade escolar aos 9 anos seria “um ato antipatriótico, sobre ser antissocial, e 

antinacional”, porque, em sua perspectiva, proibir a matrícula nas escolas públicas para crianças 

de 7 e 8 anos facilitaria que filhos de imigrantes nascidos no Brasil se estrangeirassem, 

matriculando-os em escolas particulares e renunciando à nacionalização do ensino. Essa 

objeção ratifica mais uma vez o entendimento da educação como meio para algo, no caso, para 

o fortalecimento da identidade nacional. Para Sampaio Doria, qualquer criança estaria apta a 

aprender a ler com 7 anos, e as crianças matriculadas no jardim de infância iriam ficar dois anos 

sem escola, esperando completar 9 anos. Ademais, com a proscrição, as cidades que já tinham 

grupos escolares teriam de esperar dois anos para matricular os novos alunos.  

Sampaio Doria (1923) diz que O Estado de S. Paulo – não localizamos essa nota – 

declarou que foi Washington Luis quem mandou incluir no regulamento uma disposição que 

proibia a matrícula dos alunos de 7 e 8 anos, dispositivo que para o reformador anularia os 

efeitos desejados pela reforma, em especial o combate ao analfabetismo. Sobre a posição da 

Liga Nacionalista a esse respeito, Boto (1994-1995, p. 159) discorre: “a partir de proposta de 

Thomaz Lessa, a Liga se opõe ao veto do governo do estado, que não permitia a frequência 

escolar de crianças entre sete e oito anos nas escolas públicas”, sendo que alguns membros da 

referida agremiação, como informa a autora, já não tinham acatado a “legitimidade da cobrança 

da taxa”. Em 9 de maio, O Combate registrou que o governo “ficou firme na questão da idade 

escolar, de que resultou a demissão do diretor geral do Ensino Público” (OS 

ANALPHABETISADORES..., O Combate, 1921, p. 1). 

Vemos uma trama política complexa. Sampaio Doria aceitou a taxação ao ensino 

médio imposta pelo presidente do estado. Na câmara, o projeto de lei recebeu alterações, sendo 

interpelado pela via da constitucionalidade no recinto legislativo e também na imprensa. Havia 
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um intenso desgaste que durava, pelo menos, dois meses (entre novembro e dezembro), isso 

sem dimensionarmos o período de negociações internas ao governo entre setembro e novembro 

para lançarem o projeto de lei. Na altura da regulamentação da lei, em 1921, o governo impôs 

a proscrição escolar a crianças de 7 e 8 anos.89  

Sobre esse período, Antunha (1976, p. 234-235) disserta: 

 

[...] Sampaio Dória chegou mais tarde a acusar o governo de não ter executado a 

Reforma como devia e de a ter comprometido ao rever alguns de seus dispositivos 

básicos. Chegou ele a repudiar publicamente algumas das inovações introduzidas 

contra os seus pontos de vista; entre elas podem ser mencionadas, como as mais 

importantes: (a) a transformação do sentido da reorganização efetivada no ensino 

primário, de transitória (até que o Estado tivesse recursos para ampliar a escolaridade) 

para uma institucionalização permanente e quase definitiva; (b) a tentativa de 

universalização da taxa de ensino médio, com o propósito não abertamente declarado, 

porém inegável, de extinguir a maioria das classes de 3.º e 4.º anos, mantidas pelo 

Estado; (c) a proscrição escolar às crianças de sete e oito anos; (d) a ênfase dada à 

instalação de escolas reunidas etc. 

 

Carvalho (2010) indica que os esforços do reformador em esclarecer a opinião 

pública sobre os objetivos e princípios educacionais da reforma restaram infrutíferos, tendo sua 

exoneração decorrido tanto das críticas recebidas quanto das distorções, pelo governo, das 

medidas e diretrizes da reforma: 

 

Talvez seja possível conjecturar sobre essas razões, encontrando explicações mais 

amplas para o malogro de seu projeto no ambicioso e inédito intento político deste de 

expandir a escola para populações socialmente marginalizadas. Pode-se também 

pensar em razões políticas externas à lógica da gestão das escolas, trazendo à cena 

disputas de bastidores entre as lideranças políticas do estado, parte delas 

massivamente presentes na Liga Nacionalista de São Paulo. Pode-se ainda pensar em 

conflitos no interior da Liga que tenham levado a direção desta a retirar o apoio dado 

ao reformador. (CARVALHO, 2010, p. 105-106) 

 

Sampaio Doria defendeu publicamente a reforma, mas, por discordâncias em 

pontos importantes alterados pelo governo, e por perceber os encaminhamentos que a 

regulamentação tomava, optou por sua saída da direção da Instrução Pública. A partir das 

indicações de Boto (1994-1995) e Carvalho (2010), parece-nos que a decisão de Sampaio Doria 

se deveu a um quadro de disputas políticas mais amplo, não limitado às questões educacionais.  

Em 1.º de maio de 1921, o Correio Paulistano fez uma capa comemorativa em 

virtude do aniversário de um ano de governo do presidente do estado Washington Luis. O jornal 

                                                 
89 Sampaio Doria defendia a laicidade do ensino, que não constou da lei, mas que no Decreto n.º 3.356 de 1921 

acabou sendo contemplada no artigo 8.º. Supõe-se que, como o governo proibiu a matrícula de crianças com 7 e 8 

anos, inserir o artigo sobre a laicidade pode ter sido um meio para contemplar uma medida que Sampaio Doria 

defendia.  
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citou a reforma do ensino, mas não mencionou Sampaio Doria, que já havia pedido a 

exoneração. No dia seguinte, Alarico Silveira, secretário dos Negócios do Interior, informou 

ter recebido a exoneração de Sampaio Doria e a repassado a Washington Luis (DORIA, 1923). 

Em 3 de maio, o Jornal do Commercio e o Correio Paulistano noticiaram que Sampaio Doria 

não era mais Diretor Geral da Instrução Pública. Passados dois dias, o Correio Paulistano 

publicou, do mesmo modo que fizera no ano anterior com Sampaio Doria, a nomeação de 

Guilherme Kuhlmann ao cargo de Diretor Geral da Instrução Pública, com uma breve biografia 

e uma foto do novo diretor.  

 

*** 

 

Neste capítulo, estabelecemos as conexões entre as acusações dos opositores da 

reforma e as defesas de Sampaio Doria. Foi no ato de rastrear os cruzamentos entre os discursos 

e de sobrepô-los que pudemos observar de que modo Sampaio Doria se apropriou das 

publicações, principalmente do Jornal do Commercio, e em menor medida d’O Combate, para 

compor suas primeiras conferências. No momento de maior discussão na imprensa e de maior 

movimentação do projeto de lei pelo congresso estadual, as conferências de 1920 foram 

realizadas e publicadas sistematicamente, acompanhando sincronicamente a discussão da 

opinião pública e a necessidade de Sampaio Doria de angariar aliados dentro do quadro da 

Diretoria Geral da Instrução Pública. 

A primeira conferência é uma resposta direta à oposição realizada pelo Jornal do 

Commercio e às provocações que fez no editorial “Várias notícias”. Ao se apropriar dos termos 

quebrar e mutilar usados por Sampaio Doria, o jornal acusou o presidente do estado de estar 

destruindo o aparelho de instrução pública paulista. Assim, pela necessidade de defender-se, 

Sampaio Doria quis se justificar, procurando dirimir dúvidas antes que o projeto de lei entrasse 

em discussão na câmara. Por sua vez, a inspeção escolar foi eleita como tema da segunda 

conferência, tendo o reformador justificado a escolha na necessidade de elucidar as atribuições 

dos inspetores perante os que tinham como função colocar a reforma em prática. Apenas na 

terceira conferência, realizada a convite da Liga Nacionalista, cujo tema foi a 

constitucionalidade das medidas nacionalistas, veio à tona o debate jurídico-constitucional, mas 

sem dialogar abertamente com os pareceres dos jurisconsultos, apenas com o de Alcantara 

Machado.  

As demais conferências foram proferidas após a aprovação da lei, quando a reforma 

do ensino já não era mais pauta diária da imprensa. Na primeira, na sexta e na sétima 
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conferências o tom de embate teve maior intensidade, ficando clara a dimensão do caráter 

performático do discurso do reformador, que se valeu de um cabedal de recursos de linguagem 

para compor sua fala e rebater a oposição.  

Nas conferências, Sampaio Doria lançou luz sobre outros temas, como a inspeção 

escolar, a autonomia didática, a faculdade de educação, as repúblicas escolares, a educação 

moral e cívica e a logicidade. Entendemos que esse procedimento foi um modo de Sampaio 

Doria deslocar o foco de questões polêmicas para outros aspectos que também compunham a 

reforma e que, para ele, seriam a principal pauta. Assim, podemos elucubrar que, em suas 

conferências, Sampaio Doria se esforçou para rebater as críticas recebidas, mas também para 

alocar a discussão dentro da seara pedagógica, enquanto a imprensa insistia em seu aspecto 

jurídico. Os próprios temas das conferências evidenciam isso, com a ressalva da conferência 

realizada a convite da Liga Nacionalista, que também debateu aspectos pedagógicos das 

medidas nacionalistas, mas cujo objeto central, em todo caso, era o projeto de lei em termos 

constitucionais. Ao enfocar a discussão da reforma em sua dimensão educacional e em seus 

pontos estruturais, Sampaio Doria dava a ver a sua expertise, defendendo suas concepções 

pedagógicas e pautando o tema. A primeira, a terceira, a sexta e sétima conferências imprimem 

um debate claro com a opinião pública, seja esta representada pelo Jornal do Commercio, seja 

pela sociedade Dante Alighieri e, em menor medida, pel’O Combate, ou mesmo pelo atrito 

ocorrido na Escola Normal da Praça. As demais conferências promovem um deslocamento do 

debate para outras medidas que o reformador julgava central, como a inspeção escolar, 

possivelmente buscando adesão dos funcionários que exerceriam a função de inspetor. 

Em todas as conferências, há a defesa dos princípios pedagógicos da reforma, 

denotando uma preocupação com questões relacionadas ao cotidiano escolar e com uma 

determinada perspectiva educacional. Vemos que a taxação do ensino médio, que foi alvo 

central de crítica na imprensa e na câmara, não figurou como tema exclusivo de nenhuma 

conferência. Na visão do Jornal do Commercio, isso se deu porque o próprio Sampaio Doria 

seria contra a cobrança da taxa, de modo que o reformador não teria querido expor sua opinião 

ou defender a posição do governo. Em 1923, no livro Questões de ensino, Sampaio Doria viria 

a assumir ser contra a taxa. 

O arrefecimento das discussões na imprensa após a promulgação da lei nos levou 

ao uso de outras fontes para análise das conferências de 1921 que não apenas os jornais. Depois 

de aprovado o projeto de lei, não havia motivo para os jornais da oposição continuarem tentando 

fragilizar a reforma e os argumentos legais ou técnicos que a sustentavam. Talvez as 

conferências de 1921, proferidas tão pouco tempo antes do pedido de exoneração, tenham sido 
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uma derradeira tentativa de Sampaio Doria de empreender a reforma em seus termos. Ainda 

mais se considerarmos que o tom vai se afastando dos debates da imprensa e caminhando cada 

vez mais para os temas de formação moral e cívica desse cidadão republicano ideal. Assim, 

avaliar pejorativamente as posições de Sampaio Doria como “teórico”, “idealista”, “ideólogo” 

reforça que a imprensa não estava ali para discutir princípios e concepções pedagógicas que 

norteavam a reforma, mas para disputar em torno dos aspectos legais que pudessem inviabilizar 

essa política pública. Quando Sampaio Doria se volta para as temáticas pedagógicas em suas 

conferências, a discussão ganha um enfoque específico, de menor interesse para o público geral, 

mas também para a própria imprensa. 

Carvalho (2010), ao conjecturar as razões para o malogro da reforma, diz que uma 

delas poderia ser a oposição que Sampaio Doria teve de enfrentar no próprio campo 

educacional, por não ter formação de normalista. 

 

[...] é possível pensar também em uma reação endógena ao sistema escolar, cujos 

funcionários (em especial os inspetores), instalados nos altos postos da hierarquia 

administrativa, eram majoritariamente normalistas egressos da Escola Normal da 

capital que estariam reagindo ao assalto de um outsider, que apenas há alguns poucos 

anos, e sem ter sido, como eles, formado por essa instituição, tornara-se um de seus 

catedráticos, e, sem outras mediações, galgara o mais alto posto dessa hierarquia, sem 

qualquer estágio intermediário de carreira na máquina administrativa do estado. 

(CARVALHO, 2010, p. 106, grifo da autora) 

 

Havia uma preocupação a respeito da profissionalização do magistério, isto é, quem 

detinha certas credenciais, como a carta de normalista, usufruía de mais legitimidade dentro 

do campo. Ser diretor da Instrução Pública era o topo da carreira e Sampaio Doria o galgara 

sem muitas escalas. Logo, aceitar a voz de um outsider talvez não fosse conveniente ou propício 

num momento em que o campo educacional tentava se afirmar, buscando maior autonomia. Por 

outro lado, Sampaio Doria teve apoio explícito de colegas da Escola Normal e foi visto como 

um técnico competente. Assim, ao propor uma reforma educacional tão ampla, com cerca de 

44 medidas que alterariam em diferentes níveis e camadas o funcionamento da instrução 

pública, certamente acabou atingindo sujeitos de diferentes setores. Por outro prisma, talvez 

apenas um outsider, que não tinha carta de normalista ou experiência em diferentes patamares 

da educação, pudesse propor uma reforma dessa espécie, uma reforma “quase... 

revolucionária”, como a criticou o Jornal do Commercio. 

Além disso, preocupamo-nos em estabelecer relações de tempo e espaço, quer 

dizer, a fase do andamento da reforma em paralelo com o local em que as conferências se deram, 

mas também a quem Sampaio Doria se dirigia ao proferi-las. Pelos lugares das conferências, 
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pelo relato nos jornais de alguns nomes presentes, pelo tom e pela especificidade dos temas, 

não se tratava, como quer a retórica republicana de Sampaio Doria, de uma fala ao povo, ou 

seja, a sujeitos diversos, mas a um público relativamente homogêneo e restrito, no geral 

profissionais ligados à educação e estudantes normalistas, alguns dos quais, inclusive, tendo 

publicamente demonstrado seu apoio à reforma. 

Sampaio Doria (1923) disse que, se houvesse silêncio em relação à reforma, tratar-

se-ia de indiferença da opinião pública em relação à instrução pública; em contraposição, a 

discussão que ela suscitou era bem um sinal da importância do que estava sendo proposto. 

Antunha (1976, p. 10, grifo nosso) afirma que “por certo, mudanças de pouca monta ou de 

pequena significação dificilmente provocariam uma oposição muito vigorosa”. Visualizamos a 

reforma e seu mentor no fogo cruzado de diferentes camadas de disputas políticas, daí 

resultando críticas de diferentes matizes. Havia tensão, por exemplo, entre ele e o governo; 

entre ele e a imprensa; entre a imprensa e o governo. Para O Combate, a cobrança de taxa era 

menos importante do que a regulamentação das escolas privadas estrangeiras, que visava a 

intervir na composição da identidade nacional. Por sua vez, o Jornal do Commercio sustentou 

sua opinião na visão de “ilustres jurisconsultos”, questionando principalmente a taxação do 

ensino médio, para com isso influenciar a tomada de decisão no congresso estadual. De modo 

geral, pode-se dizer que mudanças vêm acompanhadas de conflitos, tanto maiores estes quanto 

maior a significação daquelas. Ao mesmo tempo, porém, vemos também adesões. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra.  

 – Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan.  

– A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde Marco –, 

mas pela curva do arco que estas formam.  

Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:  

– Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.  

Polo responde:  

– Sem pedras o arco não existe. 

 

Italo Calvino 

 

Tal é a tarefa da conclusão de uma pesquisa: vislumbrar a ponte, sem perder de 

vista as pedras que a desenham. A partir das vozes impressas nos jornais, sintetizamos aqui os 

esforços empreendidos em busca dos sentidos que os contemporâneos atribuíram à elaboração 

e à tramitação do projeto de lei que reformou a instrução pública paulista em 1920. Trazemos 

também um balanço da análise das fontes, delineando nossa posição no âmbito da 

historiografia.  

Pela trama alinhavada ao longo dos três capítulos, e pensando em suas diferenças e 

semelhanças paralelamente ao tema central da tese, qual seja, a repercussão da Reforma de 

1920 na imprensa paulista, entendemos, num primeiro momento, que o recenseamento escolar 

emplacou uma campanha cívica, mostrando a dimensão positiva da atuação de Sampaio Doria 

à frente da Diretoria Geral da Instrução Pública e uma rede de apoios que ele solicitou e recebeu 

na execução do censo. Já na fase de tramitação do projeto de lei, evidenciamos o protagonismo 

que o Jornal do Commercio teve ao propor a jurisconsultos a elaboração de pareceres e ao 

conduzir o debate de uma política pública educacional pela seara do direito constitucional, 

momento em que a voz dos juristas ganhou corpo e força. Por fim, demos a palavra ao próprio 

Sampaio Doria, que foi a público defender as medidas da reforma, oportunidade em que 

cruzamos as críticas da imprensa com as conferências por ele proferidas. A taxação do ensino 

médio emergiu como uma medida controversa, frequentemente alvo de escrutínio público, 

tendo o Jornal do Commercio exigido uma posição do reformador, que sobre isso silenciou.  

Partindo da noção de que a comunicação escrita é também um ato, a imprensa foi 

entendida como sujeito que busca interferir nas ações políticas e na formação da opinião 

pública. É justamente nesse contexto que sublinhamos a condução do debate pelo Jornal do 

Commercio, que o fez pelo viés dos jurisconsultos. Além de séries de notícias criadas 

exclusivamente para a reforma e outras tantas formas de publicar, os três principais jornais 

analisados usaram os espaços dos editoriais para demarcar suas opiniões relativamente à 
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reforma. Os órgãos da imprensa refutaram-na e defenderam-na em suas páginas diariamente, 

servindo-se inclusive de seus editoriais, com isso indicando o peso político que a reforma teve 

à época. Em um período de baixa autonomia do campo educacional, é significativo o volume 

de publicações (465 apenas nos três jornais) dedicadas à Reforma de 1920 na imprensa. 

Ressalvamos que essa cobertura da reforma educacional não implica dizer que quem teve a 

palavra foram os educadores. No entanto, o próprio fato de a educação ser pauta de interesse 

revela algum nível de preocupação da imprensa e do público pelo tema.  

Verificamos que os jornais participaram ativamente da narrativa da reforma. Neles, 

é possível notar um padrão frente às informações veiculadas. O Correio Paulistano ocupou o 

papel de órgão do governo e defendeu reiteradamente a reforma, sendo o principal interlocutor 

do Jornal do Commercio. O Estado de S. Paulo, em sua estreita relação com a Liga 

Nacionalista, igualmente defendeu a medida, mas por uma via que se aproxima mais da posição 

do próprio reformador: seria “conservada” a possibilidade de continuar os estudos nos grupos 

escolares, mas ao mesmo tempo a reforma traria um “impulso” para a escola de dois anos. Por 

sua vez, o Jornal do Commercio, por ocasião do recenseamento escolar, foi favorável às ações 

levadas a cabo pela Diretoria Geral da Instrução Pública. Todavia, a partir de novembro de 

1920, passou a criticá-las, havendo um acentuado deslocamento em sua abordagem. Essa 

guinada nos levou a seguir de perto suas publicações, a fim de entender por que essa folha havia 

mudado de posição e em quais termos se fundamentavam suas críticas. O matutino de Mario 

Guastini alinhou a posição do jornal à avaliação da inconstitucionalidade do projeto de lei feita 

pelos jurisconsultos.  

Pelas notícias colhidas na imprensa relativamente ao recenseamento escolar, 

sublinhamos que a opinião geral foi positiva, tendo o Jornal do Commercio aplaudido “sem 

reservas” Alarico Silveira pela nomeação de Sampaio Doria ao cargo de Diretor Geral da 

Instrução Pública. No intervalo entre a nomeação do novo diretor da Instrução Pública, em maio 

de 1920, e a divulgação final do recenseamento escolar, em setembro de 1920, Sampaio Doria, 

como figura que encabeçou o censo, recebeu amplo apoio, das mais variadas origens. Dentre 

as expressões de apoio, destacamos: a participação de voluntários na execução do censo, em 

grande medida como resultado das redes de relações acionadas pelo reformador, como a Liga 

Nacionalista, a Associação Brasileira de Escoteiros, a Escola Normal; as divulgações na 

imprensa pelos jornais Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo e Jornal do Commercio; o 

auxílio das câmaras e prefeituras, com recursos financeiros, pessoal e estrutura; e o auxílio de 

particulares, com doação de terreno, material para construção de escolas e alojamento para 

professores. Em síntese, o recenseamento foi encarado e divulgado na imprensa como uma 
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campanha cívica. 

As ações executadas para divulgar o censo tinham apelo fortemente patriótico, 

acompanhando um discurso salvífico da educação, em que o analfabetismo desponta como 

patologia social, daí a ideia de combate com vistas à erradicação de uma doença, numa mescla 

de linguajar bélico e médico. Os números impressos buscam fortalecer justamente essa imagem 

e realçar a amplitude do problema. Há uma preocupação em abrasileirar os brasileiros e 

nacionalizar os imigrantes, em que a identidade nacional seria forjada pela elite ilustrada, para 

com isso fazer frente à fragilidade que o expressivo número de imigrantes em São Paulo 

impunha ao que era ser brasileiro. Defender a instrução pública era garantir a unidade de 

pertencimento de que a nação tanto carecia. O mito do bandeirante é retomado e São Paulo 

coloca-se e é colocado como arauto do restante do país. Tudo isso, vale lembrar, calcado na 

ideia de modernização, na concepção de um projeto de sociedade com um futuro promissor.  

O censo foi um instrumento de diagnóstico que de início legitimou a reforma, ao 

levantar e dar visibilidade ao contingente de analfabetos. O próprio deputado Gama Rodrigues, 

principal crítico da reforma na câmara, considerou o censo como “a única obra boa” da gestão 

de Sampaio Doria. Os jornais se valeram de sensacionalismo para divulgar os dados do censo, 

apontando o analfabetismo como descalabro. A Reforma de 1920, objetivando a erradicação do 

analfabetismo, por certo trazia em sua esteira a preocupação com o precário acesso à escola; 

mas, ao divulgar os dados, a imprensa alardeou a representação do analfabetismo como doença, 

sem projetar igual visibilidade quanto à precariedade do ensino existente. Sampaio Doria (1923, 

p. 88), na conclusão do relatório do Recenseamento escolar, chegou a dizer que se 

acumularam camadas de analfabetos e que a primeira ação a tomar era “estancar a sua fonte 

de produção” e “eliminar os focos de propagação do mal”. Assim, o analfabetismo foi 

representado pela imagem da chaga, e o analfabeto, pelo estigma do ignorante, condição 

retratada e sintetizada na figura de Jeca Tatu.  

Com a República, a instrução torna-se a pedra de toque para a efetivação da 

democracia. Lílian do Valle (2002) afirma que a exigência democrática se dá pela igualdade 

política dos cidadãos, ao que agregamos ser apanágio do pensamento liberal uma mínima 

difusão de saberes, sem a possibilidade de que alguém permaneça completamente ignorante. 

Pelas manifestações de Sampaio Doria, percebemos em ação o pensamento liberal a defender a 

instrução da população, mas há nisso uma ambiguidade, porquanto essa instrução não seria um 

fim em si mesma, mas uma ferramenta útil para o atingimento da maioridade política do povo.  

 

O problema maior, a nosso ver, não está aí, senão naquilo que nenhuma crítica ao 
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caráter “liberal” da escola pública foi capaz de expor: a instituição da noção de que a 

participação política deveria ser uma consequência do acesso à educação, e não a 

principal causa para a sua defesa. É esse o verdadeiro ponto de contato entre as mais 

diferentes concepções educacionais, que têm em comum o princípio, formal ou 

efetivamente defendido, de que é o acesso ao patrimônio escolar que legitima a 

reivindicação de igualdade política, e não o contrário (VALLE, 2002, p. 37) 

 

A educação torna-se uma exigência das necessidades políticas e, por meio dela, 

cria-se um projeto de regeneração e redenção da população, ao mesmo tempo que se lhe forja 

a identidade. A cidadania é colocada como um desenvolvimento individual e é tida como 

necessária para o fortalecimento da nacionalidade e consequente progresso da nação. Assim, 

conquistar a maioridade política pela instrução e pelo exercício do voto era fundamental no 

pensamento de Sampaio Doria e da Liga Nacionalista: 

 

[...] há que se oferecer ao povo condições intelectuais suficientes para que ele possa 

escolher, no âmbito público, os representantes efetivamente mais capazes. A 

preocupação com a variante democrática é tônica constante desse pensamento que 

aponta uma república solapada em seus alicerces por ter querido o que, de fato, não 

quis. (BOTO, 1990, p. 213) 

 

Para o reformador, o ensino de quatro anos ministrado nos grupos escolares era 

bastante diverso da escola aligeirada de dois anos. Como mostra Boto (1994-1995), Sampaio 

Doria não defendia a escola única, seu empenho assentava-se no combate ao analfabetismo, 

juntamente com a educação cívica e profissional. 

José Mário Pires Azanha (1979, p. 15, grifo nosso) aduz que a erradicação do 

analfabetismo “era uma exigência democrático-nacionalista” e “embora o problema fosse 

agravado por deficiência pedagógica, não era evidentemente uma questão técnica, mas de 

política educacional num sentido amplo”. Em seguida, buscando fortalecer seu argumento, o 

autor compartilha de citação de Nagle (1976, p. 210-211): “O reformador não era um ‘técnico’ 

em assuntos educacionais; era, antes de tudo, um pensador voltado para problemas de natureza 

extraescolar”. 

Azanha parece associar a erradicação do analfabetismo a uma exigência anterior, 

qual seja, a necessidade de se democratizar o ensino primário. No entanto, a análise dos jornais 

indica que Sampaio Doria foi nomeado para combater o analfabetismo, e não para democratizar 

o acesso ao ensino primário. A diferença de entendimento é tênue: a defesa da ampliação das 

vagas escolares – ou seja, a democratização do ensino – teria surgido, em verdade, a reboque 

da necessidade ou mesmo do dever do povo de se instruir.90 A chave da democratização do 

                                                 
90 Carvalho (1998, p. 40) pontua: “a questão do direito do cidadão à escola fica submetida ao dever deste de educar-
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acesso à escola passa pelo reconhecimento do direito à instrução pública. Em contrapartida, 

quando observamos o enfoque dado pela imprensa à erradicação do analfabetismo, pode-se 

entender a reforma como um meio de permitir que o povo possa cumprir com o seu dever de 

formar-se como cidadão. 

Outro posicionamento comum a Nagle e Azanha é compreender a Reforma de 1920 

como uma questão política, fazendo-o em oposição ao que poderia ser tido como uma questão 

técnica. Esta cisão entre o caráter técnico e o caráter político da reforma não nos parece de todo 

adequada, porque falar de reformas educacionais significa invariavelmente falar de políticas 

públicas consubstanciadas em ações do governo entremeadas de concepções pedagógicas. O 

analfabetismo era entendido como uma questão político-social que assolava o país, sendo visto, 

inclusive, como uma patologia que precisava ser erradicada. Em sua Carta Aberta (1918), 

entretanto, Sampaio Doria equacionou a chaga do analfabetismo em termos pedagógicos – e, 

portanto, em termos técnicos –, esboçando um plano de ação para reestruturar a instrução 

pública paulista. Assim, ao nomeá-lo Diretor Geral da Instrução Pública, Washington Luis 

vislumbrava uma opção técnica, a qual, como vimos, também foi reconhecida e reiterada nas 

páginas da imprensa.  

Avaliando as medidas da reforma, Antunha (1976, p. 225) afirma que a “solução 

técnica” – referindo-se aqui à redução da duração do ensino primário –, “que caracterizou tão 

bem o movimento reformista e que, afinal de contas, abriu a Sampaio Doria as portas da 

Diretoria-Geral de Instrução Pública, é a nosso ver o ponto mais fraco da Reforma”. O que teria 

levado Antunha a essa avaliação seria o alto índice de analfabetos constatado pelo 

recenseamento escolar. Para ele, a redução do ensino não seria suficiente para dar conta de 

tantas crianças analfabetas, sendo necessário ampliar o número de escolas para que todas 

fossem matriculadas, ampliação esta, no entanto, que inevitavelmente encontraria barreiras pela 

falta de recursos. O próprio Sampaio Doria (1920, p. 92, grifo nosso), ao término da averiguação 

censitária, escreveria: “A resolução prática do problema já não é técnica. É uma pura questão 

de dinheiro”. Em face dos dados coletados, Sampaio Doria relatou ao governo que a questão 

deixava de ser técnica e passava a ser “de dinheiro”. Assim, o problema que antes se 

equacionava em termos pedagógicos passaria a centrar-se numa escolha de gestão de recursos 

públicos, com implicações diretas no aspecto inerentemente político da reforma: para Sampaio 

Doria, a educação do povo para a maioridade e o exercício do voto.91 

                                                 
se”. 
91 O voto, nas palavras de Boto (1994-1995, p. 159), era o “pilar primeiro da democracia”, sendo a erradicação 

do analfabetismo seu pressuposto. 
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Há, pois, uma dinâmica nas escolhas, em que o jogo é realinhado a cada novo 

movimento. Não obstante o reformador tenha dimensionado o problema do analfabetismo por 

uma perspectiva técnica, sobretudo quando lembramos, como indicou Carvalho (2010), que ele 

acreditava ser possível alfabetizar uma criança em dois anos de escolarização com base no 

método intuitivo-analítico, sublinhamos as dimensões técnica e política que perpassam as 

reformas educacionais em geral. Num movimento pendular, a construção da reforma oscila 

entre questões técnicas e políticas, sobressaindo-se ora umas, ora outras, a depender do 

momento analisado, do tipo de fonte pesquisada, das questões que se colocam e se observam. 

No debate havido na imprensa, a crítica à reforma residiu principalmente na taxa 

cobrada para o ensino médio e, em menor medida, nas medidas nacionalistas e na redução do 

ensino primário, sendo esta última, no entanto, a que viria a ser lembrada pela historiografia da 

educação brasileira como epítome da Reforma de 1920. Com efeito, a partir do ingresso do 

projeto de lei da reforma na câmara, o Jornal do Commercio, que ao longo do recenseamento 

se mostrara favorável às ações do governo, muda de posicionamento e passa a publicar os 

pareceres que previamente encomendara a jurisconsultos no que dizia respeito especificamente 

à constitucionalidade da taxação do ensino médio, pautando de vez o tema na imprensa. Mesmo 

que se objete que no momento da realização do censo o projeto de lei ainda não havia ganhado 

vida – o que em tese poderia justificar o apoio inicial do Jornal do Commercio a Sampaio Doria 

–, fato é que a proposta do reformador de reorganizar o ensino primário já era amplamente 

conhecida desde 1918, quando publicou sua Carta Aberta. Entendemos que a mudança de 

posicionamento do jornal e as publicações na imprensa endossam nossa tese de que as principais 

críticas ao projeto de lei não tiveram por escopo a redução da duração do ensino primário. A 

inflexão das críticas do Jornal do Commercio se deu em razão da exigência da taxa por parte 

de Washington Luis, à revelia de Sampaio Doria. Também o Diario Popular, em sua única 

crítica em relação ao projeto de lei, antes mesmo das consultas aos jurisconsultos, apontara 

justamente a taxa como problema. 

Fernando de Azevedo (1976, p. 645, grifo nosso) afirma: “ainda que fugindo à 

orientação puramente administrativa, essa reforma, limitada ao ensino primário, concentrava os 

seus melhores esforços na transmissão de métodos e técnicas de ensino”. Em seu livro Questões 

de ensino, Sampaio Doria (1923) chega a listar 44 medidas que a reforma buscou implantar. 

Além das medidas destacadas por Hilsdorf (1998), como inspeção escolar, criação de delegacias 

de ensino, supervisão das escolas particulares e formação do professor, a Reforma de 1920 

projetou mudanças administrativas e pedagógicas, como reorganização do horário das aulas, 

ensino da língua portuguesa em escolas estrangeiras, organização de concursos para professor, 
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equiparação dos vencimentos, programa das escolas de dois anos, gratificação anual ao 

professor alfabetizante, criação da faculdade de educação, unificação das escolas normais. 

Assim, tem-se que a Reforma de 1920 extrapolou a reorganização do ensino primário, embora 

esta seja vista como sua marca indelével.  

Embora as críticas à reforma encontradas na imprensa resvalem em aspectos 

pedagógicos, não foi aí que se alocou o debate. Segundo informam as fontes, o dilema, 

construído pela historiografia da educação brasileira, entre qualidade e quantidade não foi de 

fato a principal questão enfrentada por Sampaio Doria ao elaborar a reforma do ensino, ao 

menos no que tange às publicações na imprensa.92 Os dados encontrados nos encorajam a 

refletir sobre os eventos que se sucederam ao momento histórico de discussão da Reforma de 

1920 e que teriam induzido a que fosse interpretada nesses termos. Como Carvalho (2011) 

analisa, as reformas educacionais levadas a efeito ao longo da década de 1920 em todo o país 

passaram a representar negativamente a escola de caráter alfabetizante. Nesse contexto, 

operava-se um deslocamento de percepção: não mais se considerava que ensinar o abc seria 

condição necessária para a consolidação da República. A autora mostra ainda que o Inquérito 

de 1926, organizado por Fernando de Azevedo e publicado n’O Estado de S. Paulo, trazia uma 

questão que polarizava o problema do ensino primário paulista: “Qual a melhor solução 

provisória ao problema do ensino primário: ensino primário incompleto para todos ou primário 

integral para alguns?” (A INSTRUCÇÃO..., O Estado de S. Paulo, 1926, p. 3). Na esteira das 

reflexões de Carvalho (2011), suspeitamos que as críticas à Reforma de 1920 que ainda hoje 

repercutem foram construídas e adensadas nos anos que se lhe seguiram, seja por serem 

contrárias às “escolas alfabetizantes” de modo geral, seja por alocarem o problema do ensino 

primário na dicotomia qualidade versus quantidade, como o fez Azevedo por ocasião do 

Inquérito de 1926. Assim, esse dilema parece ter surgido a posteriori e não no momento mesmo 

em que se produzia a Reforma de 1920.  

Considerando a Reforma de 1920 em um movimento que envolve vários campos – 

educacional, jurídico, legislativo, político, jornalístico –, quisemos imprimir os jogos de forças 

que tensionaram a gestão de Sampaio Doria como Diretor Geral da Instrução Pública de São 

Paulo. Vimos que a oposição enfrentada pela reforma na imprensa adveio da consulta do Jornal 

do Commercio a “ilustres jurisconsultos” sobre a constitucionalidade da medida. Antunha 

(1976) informa que a discussão da reforma na câmara e no senado não residiu em seu mérito, 

                                                 
92 “Se esse foi, efetivamente, um dilema que a Reforma enfrentou, a solução encontrada pelo reformador, ao optar 

por medidas que entendia adequadas à extinção do analfabetismo, está muito distante da simples contraposição 

entre quantidade e qualidade” (CARVALHO, 2011, p. 8). 
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conveniência ou oportunidade, mas em aspectos jurídicos. Pela análise das fontes, podemos 

estender essa constatação também à discussão havida na imprensa, em cujas páginas foi 

rarefeita a discussão pedagógica dos termos da reforma. Com efeito, até encontramos uma 

discussão pedagógica nos pareceres de Spencer Vampré e Francisco Moratto, por exemplo, mas 

a discussão central se dá efetivamente sobre a constitucionalidade da taxa cobrada no ensino 

médio, como se não fosse possível ou mesmo necessário avançar o debate para o mérito 

pedagógico da reforma enquanto não estivessem resolvidos seus aspectos jurídicos. 

Identificamos como os jornais trataram diferentemente as opiniões dos 

jurisconsultos e as emanadas de educadores. Aqueles foram convidados a dar seus pareceres e 

receberam amplo espaço no Jornal do Commercio, que a todo momento salientava a 

importância das manifestações desses expertos, seja por meio de recursos gráficos, como 

títulos, retrancas, fontes grandes, seja pelas palavras elogiosas usadas nas apresentações que 

anunciavam os pareceres ou nos editoriais que os retomavam, fazendo-lhes eco. Já os 

educadores, por sua vez, expressaram suas opiniões contrárias ou favoráveis à reforma de 

maneira voluntária, espontânea, não mediante prévio convite. Mais do que isso, suas opiniões 

não mereceram especial destaque nos próprios jornais em que foram publicadas, tampouco 

foram lembradas ou comentadas nos editoriais. Ainda, as opiniões dos educadores não foram 

apropriadas como julgamento de expertos – pois a questão da reforma não estava colocada em 

sua dimensão educacional –, e os demais jornais não buscaram refutá-las ou ratificá-las, como 

fizeram, por exemplo, com os pareceres dos jurisconsultos. Não houve, por assim dizer, maior 

eco ou repercussão a partir das manifestações dos poucos educadores que buscaram se fazer 

ouvidos. Esse silêncio da imprensa frente à voz dos educadores poderia nos transmitir a falsa 

impressão de inexistência de um campo educacional à época. De modo diverso, contudo, 

vislumbramos nas medidas da própria reforma ações que buscavam enraizar os procedimentos 

internos ao campo educacional já existente, com vistas à sua maior autonomia, como o 

estabelecimento de concursos, a comprovação de competência, a criação da faculdade de 

educação, as delegacias regionais, a equiparação de vencimentos. Entendemos que a 

autonomização de um campo só pode ocorrer a partir das ações de seus agentes, conformando 

seu habitus e validando suas posições frente aos outros campos. 

Por fim, a análise dos jornais nos permitiu verificar que a repercussão geral da 

reforma na imprensa não foi de uma única voz, como usualmente tem mostrado a história da 

educação brasileira, ao enfatizar as resistências que a reforma enfrentou. Pudemos ver algo que 

até então parecia estar, na expressão de Catani (1989), “à meia-luz”: a maior parte dos jornais 

analisados posicionou-se a favor da Reforma de 1920. Assim, o consenso sobre a oposição que 
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ela teria recebido à época pôde ser relativizado nesta tese, embora reconheçamos que a reforma 

tenha efetivamente sido objeto de embates, a ponto de Sampaio Doria sair a público em suas 

conferências para defender suas medidas. As vozes de apoio que os jornais comunicaram e 

propagaram acerca da reforma estavam silenciadas, o que é em certa medida compreensível 

quando se vislumbra a altissonante campanha de oposição promovida pelo Jornal do 

Commercio, a qual, nos anos seguintes à reforma, parece tê-las abafado, conquanto numerosas.  

A partir das publicações dos pareceres dos jurisconsultos, pudemos constatar, por 

meio do acompanhamento vagaroso e repetitivo das publicações dia após dia, um deslocamento 

na abordagem da Reforma de 1920 nos órgãos da imprensa, passando as folhas favoráveis a ela 

a agir em reação aos pareceres. Frente à acusação de inconstitucionalidade do projeto de lei, o 

Correio Paulistano, O Estado de S. Paulo, A Platéa e A Gazeta emanaram um conjunto de 

publicações em apoio à reforma, embora nada assemelhado a uma campanha organizada em 

defesa da reforma. Pela análise da imprensa, fica claro como a dimensão da acusação resulta 

em visibilidade quase imediata, talvez indelével. À defesa, por seu turno, cabe apenas o segundo 

movimento nesse conflituoso xadrez, movimento por vezes relegado a segundo plano, como a 

confirmar o que a retórica de Quintiliano já concebia: fazer uma ferida requer muito menos 

habilidade do que curá-la. Se a oposição à Reforma de 1920 já não foi superficial à época, 

suspeitamos que a narrativa criada a seu respeito aprofundou-a ainda mais. Esta tese pretendeu 

trazer novos elementos para a discussão em torno da repercussão da Reforma de 1920, 

suspendendo algumas de suas certezas. 
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NOTAS à margem da Reforma – A Reforma da Escola Normal, Correio Paulistano, São 

Paulo, p. 1, 16 nov. 1920r. 

 

NOTAS à margem da Reforma – A inspeção médico-escolar, Correio Paulistano, São Paulo, 

p. 1, 17 nov. 1920s. 

 

O RECENSEAMENTO escolar, Correio Paulistano, São Paulo, p. 1, 23 jun. 1920a. 

 

O RECENSEAMENTO escolar, Correio Paulistano, São Paulo, p. 3, 24 jun. 1920b. 

 

O RECENSEAMENTO escolar, Correio Paulistano, São Paulo, p. 5, 15 jul.1920c. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Correio Paulistano, São Paulo, p. 3, 18 ago.1920d. 

 

RESULTADO final do recenseamento escolar 1920, Correio Paulistano, São Paulo, p. 2, 13 

set. 1920. 
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TACITO. As críticas ao Projecto – I A pretensa inconstitucionalidade, Correio Paulistano, 

São Paulo, p. 1, 19 nov. 1920a. 

 

______. As críticas ao Projecto – II Mutilação do aparelhamento escolar, Correio Paulistano, 

São Paulo, p. 1, 21 nov. 1920b. 

 

______. As críticas ao Projecto – III A taxação, Correio Paulistano, São Paulo, p. 1, 23 nov. 

1920c. 

 

______. Críticas à reforma – IV A “debacle” das objeções, Correio Paulistano, São Paulo, p. 

1, 25 nov. 1920d. 

 

UM ANO de governo, Correio Paulistano, São Paulo, p. 1, 1 maio 1921. 

 

 

Diario Popular 

 

A REFORMA da instrucção publica, Diario Popular, São Paulo, p. 2, 6 nov. 1920a. 

 

A REFORMA do ensino, Diario Popular, São Paulo, p. 1, 10 nov. 1920b. 

 

SODRÉ, Eurico. Aos Sábados, Diario Popular, São Paulo, p. 1, 13 nov. 1920a. 

  

______. Aos Sábados, Diario Popular, São Paulo, p. 1, 04 dez. 1920b. 

 

UM PAULISTA. Notas sobre a reforma, Diario Popular, São Paulo, p. 1, 17 nov. 1920a. 

 

______. Notas sobre a reforma, Diario Popular, São Paulo, p. 1, 20 nov. 1920b. 

 

______. Notas sobre a reforma, Diario Popular, São Paulo, p. 1, 26 nov. 1920c. 

 

 

Jornal do Commercio 

 

A REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 5 nov. 1920a. 

 

A REFORMA do ensino – Em defesa do projecto – novas cartas, Jornal do Commercio, São 

Paulo, p. 5, 14 nov. 1920b. 

 

A REFORMA do ensino – mais cartas sobre o momentoso assunto, Jornal do Commercio, 

São Paulo, p. 6, 16 nov. 1920c. 

 

A REFORMA do ensino – A inconstitucionalidade do projecto – Três illustres mestres em 

Direito já responderam à consulta do “Jornal do Commercio” – Os pareceres, Jornal do 

Commercio, São Paulo, p. 3, 17 nov. 1920d. 

 

A REFORMA do ensino – A inconstitucionalidade do projecto – O parecer do sr. prof. dr. 

Reynaldo Porchat, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 19 nov. 1920e. 
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A REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 19 nov. 1920f. 

 

A REFORMA do ensino – Clovis Bevilaqua affirma que o projecto é inconstitucional – O 

parecer do eminente jurisconsulto, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 21 nov. 1920g. 

 

A REFORMA do ensino – Clovis Bevilaqua affirma que o projecto é inconstitucional – O 

parecer do eminente jurisconsulto, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 2, 22 nov. 1920h. 

 

A REFORMA do ensino – Clovis Bevilaqua affirma que o projecto é inconstitucional – O 

parecer do eminente jurisconsulto, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 2-3, 24 nov. 1920i. 

 

A REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 25 nov. 1920j. 

 

A REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 5 dez. 1920k.  

 

A REFORMA do ensino – A inconstitucionalidade do projecto – O parecer do prof. dr. 

Alfredo Bernardes da Silva, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 6 dez. 1920l. 

 

A REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 16 dez. 1920m. 

 

BEVILAQUA, Clovis. A reforma do ensino – Clovis Bevilaqua affirma que o projecto é 

inconstitucional – O parecer do eminente jurisconsulto, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 

3, 21 nov. 1920. 

 

ESCOLA Normal, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 17 jul. 1920. 

 

ESCOTISMO, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 20 jul. 1920a. 

 

ESCOTISMO, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 23 jul. 1920b. 

 

LIGA Nacionalista, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 16 jul. 1920. 

 

MELLO NETTO, Cardoso de. A reforma do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 

17 nov. 1920. 

 

MORATTO, Francisco. A reforma do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 17 nov. 

1920. 

 

PIZA, Moacyr. A reforma do ensino – o que houve na Liga Nacionalista, Jornal do 

Commercio, São Paulo, p. 5-6, 24 nov. 1920a. 

 

______. A reforma do ensino – o que houve na Liga Nacionalista, Jornal do Commercio, São 

Paulo, p. 5-6, 27 nov. 1920b. 

 

______. A reforma do ensino – o que houve na Liga Nacionalista, Jornal do Commercio, São 

Paulo, p. 5, 29 nov. 1920c. 

 

PORCHAT, Reynaldo. A reforma do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 19 nov. 

1920. 

 



230 
 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 23 jun. 1920a. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 3 jul. 1920b. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4,10 jul. 1920c. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 2, 11 jul. 1920d. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 20 jul. 1920e. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 21 jul. 1920f. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 23 jul. 1920g. 

 

RECENSEAMENTO escolar, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 22 ago. 1920h. 

 

REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 9, 14 nov. 1920a.  

 

REFORMA do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 5, 24 nov. 1920b. 

 

VAMPRÉ, Spencer. A reforma do ensino, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 17 nov. 

1920. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 13 maio 1920a.  

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 19 maio 1920b. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 18 jun. 1920c. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 5 nov. 1920d. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 7 nov. 1920e. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 2, 9 nov. 1920f. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 10 nov. 1920g. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 11 nov. 1920h. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 14 nov. 1920i. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3-4, 17 nov. 1920j. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 4, 18 nov. 1920k. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 19 nov. 1920l. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 20 nov. 1920m. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3-4, 21 nov. 1920n. 
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VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 22 nov. 1920o. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 23 nov. 1920p. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 24 nov. 1920q. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 25 nov. 1920r. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 26 nov. 1920s. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 27 nov. 1920t. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 28 nov. 1920u. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 29 nov. 1920v. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 30 nov. 1920w. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 1 dez. 1920x. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 2 dez. 1920y. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 3 dez. 1920z. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 4 dez. 1920a1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 5 dez. 1920b1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 6 dez. 1920c1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 2-3, 7 dez. 1920d1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 16 dez. 1920e1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3-4, 9 abr. 1921f1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 10 abr. 1921g1. 

 

VARIAS noticias, Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 23 abr. 1921h1. 

 

VIANNA, Victor. A cruzada contra o analfabetismo. Jornal do Commercio, São Paulo, p. 3, 

26 jun. 1920. 

 

 

O Combate 

 

A REFORMA do ensino – Dando razão ao dr. Sampaio Doria... “O professor é que não 

presta”, O Combate, São Paulo, p. 1, 27 nov. 1920. 
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AGRESSÃO nacionaleira – a sanha dos curdos pedagógicos – agita os italianos, O Combate, 

São Paulo, p. 1, 4 nov. 1920. 

 

ESCOBAR, Carlos. Reforma do ensino, O Combate, São Paulo, p. 1, 11 nov. 1920a. 

 

______. Reforma do ensino, O Combate, São Paulo, p. 1, 17 nov. 1920b. 

 

______. “O Estado de S. Paulo”, O Combate, São Paulo, p. 1, 22 nov. 1920. 

 

MARMELLADOFF. A Faculdade de educação, O Combate, São Paulo, p. 3, 21 dez. 1920. 

 

______. A Faculdade de educação II, O Combate, São Paulo, p. 1, 22 dez. 1920. 

  

______. A Faculdade de educação III, O Combate, São Paulo, p. 3, 24 dez. 1920. 

 

______. A Faculdade de educação IV, O Combate, São Paulo, p. 1, 27 dez. 1920. 

 

OS ANALPHABETISADORES – Um grande perigo a considerar – a desmoralização das 

escola publicas, O Combate, São Paulo, p. 1, 9 maio 1921. 

 

PEDAGOGICES nacionaleiras – Reforma p’ra burro – Para maior glória da Analfabetolândia, 

O Combate, São Paulo, p. 1, 6 nov. 1920. 

 

REFORMA pr’a burro – em marcha para o ideal – “Ó afortunada analphabetolandia! Ó 

maravilha do mundo!”, O Combate, São Paulo, p. 1, 27 nov. 1920a. 

 

REFORMA pr’a burro – E o Senador Piza?, O Combate, São Paulo, p. 1, 4 dez. 1920b. 

 

REFORMA p’ra burro – O constitucionalismo do dr. Sampaio Doria – Uma ilusão prestes a 

desvanecer-se, O Combate, São Paulo, p. 1, 8 dez. 1920c. 

 

TRÊS bacharéis – o direito que desaprenderam – analfabetismo constitucional, O Combate, 

São Paulo, p. 1, 22 nov. 1920. 

 

 

O Estado de S. Paulo 

 

A INSTRUCÇÃO Publica em São Paulo, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 11 jun. 1926. 

 

A LUTA contra o analfabetismo, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 18 jun. 1920a. 

 

A LUTA contra o analfabetismo: o recenseamento infantil, Editorial, O Estado de S. Paulo, 

São Paulo, p. 4, 19 jun. 1920b. 

 

A REFORMA do ensino, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 14 de nov. de 1920a. 

 

A REFORMA do ensino: a inspeção escolar, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 25 nov. 

1920b. 

 

A REFORMA do ensino, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 27 nov. 1920c. 
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A REFORMA do ensino: seu nacionalismo perante a Constituição Federal – Conferencia 

realizada pelo sr. A. de Sampaio Doria na Liga Nacionalista, O Estado de S. Paulo, São 

Paulo, p. 3-4, 5 dez. 1920d. 

 

A REFORMA do ensino – a posse dos novos delegados regionais – Conferencia do dr. 

Sampaio Doria, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 16 dez. 1920e. 

 

A REFORMA do ensino – educação cívica – as repúblicas escolares..., O Estado de S. Paulo, 

São Paulo, p. 4, 8 abr. 1921a. 

 

A REFORMA do ensino – educação cívica – as repúblicas escolares..., O Estado de S. Paulo, 

São Paulo, p. 4, 9 abr. 1921b. 

 

A REFORMA do ensino – alguns dados economicos, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 

22 abr. 1921c. 

 

ALMEIDA JUNIOR. Recenseamento escolar, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 28 nov. 

1920a. 

 

BUARQUE, Manoel Cyridião. Instrução Pública – Subsídios ao julgamento da reforma. I) O 

método. (A) No ensino, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 26 nov. 1920a. 

 

______. Instrução Pública – Subsídios ao julgamento da reforma. I) O método. (B) Na 

reforma, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 27 nov. 1920b. 

 

CONTRA o analfabetismo – O recenseamento escolar, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 

9 jul. 1920a. 

 

CONTRA o analfabetismo – Recenseamento escolar, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 7 

set. 1920b. 

 

DIRECTORIA Geral da Instrucção Pública. Aos Paulistas, O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

p. 2, 15 jul. 1920. 

 

INSTRUCÇÃO Publica, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 19 maio 1920. 

 

LOBATO, Monteiro. A revolução do ensino, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 18 nov. 

1920a. 

 

______. Combate a hydra, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 19 nov. 1920b. 

 

NOTAS diversas – A república escolar, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 14abr. 1921. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 2, 13 maio 1920a. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 19 nov. 1920b. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 20 nov. 1920c. 
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NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 21 nov. 1920d. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 22 nov. 1920e. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 23 nov. 1920f. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 24 nov. 1920g. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 25 nov. 1920h. 

 

NOTAS e informações, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 26 nov. 1920i. 

 

PESTANA, Paulo. Notas pedagogicas, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 24 jun. 1920a. 

 

______. Notas pedagogicas, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 22 jul. 1920b. 

 

______. Notas pedagogicas, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 27 nov. 1920c. 

 

RECENSEAMENTO escolar, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 4 jul. 1920. 

 

REFORMA da Instrução Pública do Estado, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 4-5, 5 nov. 

1920. 

 

SERVA, Mario Pinto. A teoria das “elites” e a campanha contra o analfabetismo, O Estado de 

S. Paulo, São Paulo, p. 4, 21 ago. 1920. 

 

SOUZA, Ruy de Paula. Reforma do ensino, O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 3, 18 nov. 

1920. 

 

 

II - Publicações oficias 

 

ANAIS da Camara dos Deputados do Estado de São Paulo. Projeto n.º 47 de 1920a. 

Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=65983>. Acessado em: 29 mar. 2013. 

 

ANAIS do Senado do Estado de São Paulo. Projeto n.º 47 de 1920b. 

Anuário do Estado de São Paulo. São Paulo: Augusto Siqueira & Cia., 1918. Disponível em: 

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao/anuario.php>. Acessado em: 29 mar. 2013.  

 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 1891. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/constituicao-estadual-

1891/>. Acessado em 5 nov. 2016. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 1911. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/reforma-constitucional-

1911/>. Acessado em 5 nov. 2016. 

 

III - Escritos de Antonio de Sampaio Doria 

 

DORIA, Antonio de Sampaio. Educação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933.  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao/anuario.php
http://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/constituicao-estadual-1891/
http://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/constituicao-estadual-1891/
http://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/reforma-constitucional-1911/
http://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/reforma-constitucional-1911/
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______. Educação moral e educação economica: suas bases, sua applicação na escola. 2. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, s.d. 

 

______. Instrucção pelo estado. São Paulo: Monteiro Lobato & Co., 1922. 

 

______. Principios de pedagogia. São Paulo: Pocai-Weiss, 1914. 

 

______. Psychologia. São Paulo: Instituto D. Anna Rosa, 1926. v. II. 391 p. 

 

______. Questões de ensino. São Paulo: Monteiro Lobato e Cia. Editores, 1923. 

  

______. Recenseamento escolar (relatório). São Paulo: Weizflog Irmãos, 1920. 

 

 

IV – Anuário do ensino 

 

DORIA, Antonio de Sampaio. Carta aberta ao Dr. Oscar Thompson. In: Anuário do ensino 

Estado de São Paulo. São Paulo: Augusto Siqueira & Cia., 1918. Disponível em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/educacao/anuario.php. Acessado em: 29 mar. 2013.  

 

THOMPSON, Oscar. Relatório apresentado ao Exmo. Secretário do Interior. In: Anuário do 
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