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RESUMO 

 

 

Este trabalho é um estudo historiográfico da produção e circulação dos livros escolares de 
Thomaz Galhardo (1852-1904), bem como das práticas de alfabetização e leitura propostas 
por este autor. Professor de instrução primária que fez da sua produção uma ação política 
no cenário público educacional paulista no final do Império e nas primeiras décadas da 
República. Como intelectual, ocupou lugar privilegiado em cargos estratégicos na instrução 
pública e participou da fundação das primeiras associações de professores de São Paulo. 
Envolveu-se ativamente na organização dos conselhos de educação e nos projetos de lei 
para a reforma da educação deste estado. Thomaz Galhardo fez parte de uma nova geração 
de autores de livros didáticos, originários do ensino primário, que passaram a produzir séries 
graduadas de livros de leitura. Conhecido por esse tipo de material didático, principalmente 
como autor da Cartilha da Infância, livro pertencente à série Na escola e no lar. A pesquisa 
dedicou-se especificamente à análise de suas atividades como autor de livros escolares para 
o ensino primário. Com base no arcabouço teórico e metodológico de Alain Choppin, 
procuramos inventariar a produção e circulação dos livros de Thomaz Galhardo, atentando 
para as peculiaridades do mercado de materiais didáticos do período.  A análise do método 
empregado pelo autor permitiu-nos situar suas obras no debate acerca das práticas de 
alfabetização e leitura do final do século XIX para o XX, analisando sua produção a partir da 
permanência de sucessivas edições. Seus indícios comprovam a importância da tradição 
escolar, uma vez que os livros de alfabetização e leitura, por sua produção e pela amplitude 
de seu uso, deixam marcas profundas para se pensar os saberes da escola primária na 
formação histórica das sociedades letradas. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Thomaz Galhardo – Intelectual da Educação – Livros de leitura – Cartilha – 
Tradição escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

This study investigates the historiographical production and circulation of Thomaz 
Galhardo’s (1852-1904) school books, as well as literacy instruction and reading practices 
proposed by him. He was a primary education teacher who made from his production a 
political action in the public education scene of Sao Paulo state, during the end of the Empire 
and the first decades of Republic. As an intellectual, he held a privileged social position in 
strategic roles on public education and took part on the foundation of the first teacher 
associations of that state. He was actively involved on the organization of boards of 
education, and bills for the education amendment on this state. The study focused, 
however, on his activities as a school book author for primary education. Thomaz Galhardo 
was part of a new generation of didactic books authors, that from primary education started 
to produce a graduated series of reading books. He was known for this type of didactic 
material, especially as the author of Cartilha da Infância, a book which is part of the series 
Na escola e no Lar. Based on theoretical and methodological framework of Alain Choppin, 
this study intends to create an inventory of the production and circulation of this author, 
with particular attention to the peculiarities of the market for school books on that period. 
The analysis of the method proposed by Thomaz Galhardo allows us to place his works 
within the discussion of literacy and reading practices of the end of XIX century to the 
beginning of XX century, analyzing his production from the permanence of successive 
editions. This evidence proves the importance of school tradition, since the books used for 
literacy and reading, through their production and extent of use, have left deep marks on 
the thoughts concerning the knowledge of primary education on historical formation of 
literate societies.  
 
 
 
Key words: Thomaz Galhardo - Intellectual of Education – Reading Books - Spelling Book – 
School Tradition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Thomaz Galhardo (1852-1904) é conhecido pela historiografia da educação brasileira, 

sobretudo por aqueles dedicados a estudar livros alfabetização e de leitura, como autor da 

famosa Cartilha da Infância, obra que chama a atenção pela longa duração no mercado de 

livros escolares e por sucessivas edições difundidas nos espaços educacionais brasileiros. 

Neste trabalho apresentamos os resultados da análise da obra de Thomaz Galhardo, 

destacando a produção e circulação dos livros escolares deste professor, bem como as 

práticas de alfabetização e leitura neles propostas. Desenvolvidos no curso de pós-

graduação em nível de doutorado do programa “Educação: História, Política, Sociedade” da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da Professora Doutora Circe 

Maria Fernandes Bittencourt; o estudo se insere na linha de pesquisa “História da Educação 

Escolar”1, tendo como objetos de investigação os materiais didáticos produzidos por Thomaz 

Galhardo, com ênfase nos livros que formam a série graduada de leitura Na escola e no lar. 

Esta série é composta pela Cartilha da Infância, Segundo livro de leitura para a infância e 

Terceiro livro de leitura para a infância, obras que foram publicadas entre o final do século 

XIX e início do século XX. 

O tema da pesquisa nos pareceu relevante mediante a ausência de uma análise 

apurada do conjunto da obra deste autor, considerando sua importância para a história da 

alfabetização e leitura brasileira, bem como representante das primeiras séries graduadas de 

leitura. Essas séries originaram-se no bojo da escola seriada, projeto educacional 

engendrado nas últimas décadas do século XIX, sendo criadas para atender ao novo modelo 

didático-pedagógico da escola primária. 

 No período compreendido, os saberes como leitura e escrita ganharam novas 

dimensões, assumiram formas mais complexas e precisaram responder às novas demandas 

sociais. A preocupação dos dirigentes em traçar orientações ao que se entendia como o 

conjunto dos saberes elementares escolarizados emanava a urgência da produção de 

                                                           
1
 Os estudos sobre a “História da Educação Escolar” são desenvolvidos no grupo de pesquisa “História das 

disciplinas escolares e dos materiais didáticos”, coordenados pela Professora Dª Circe Maria Fernandes 
Bittencourt e pelo Professor Drº Kazumi Munakata. 
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materiais pedagógicos para atender às novas práticas educativas. Estes livros se tornaram a 

mola propulsora do mercado de manuais de ensino que, por sua vez, destacaram-se entre 

aqueles destinados ao trabalho de iniciação cultural, colocando em cena o mundo da escrita 

aos leitores iniciantes (CHARTIER, HÉBRARD, 1995). 

É preciso lembrar, conforme afirma Munakata (2002, 2012), que no processo de 

expansão da escolarização ampliou-se o público leitor de livros, e a existência destes 

possibilitou a própria escolarização da sociedade. O livro didático faz parte da vida escolar 

desde que a escola é escola. Nesse lugar instituído, o livro necessariamente se faz presente, 

não como um acessório, mas como um dispositivo fundamental. “O livro e a escola mantêm 

uma relação simbiótica” (MUNAKATA, 2012, p. 59). 

 No modelo educacional republicano paulista, o livro de leitura constituiu-se como o 

único livro permitido para a iniciação ao mundo das letras. Em nossa análise, atentamos ao 

modelo educacional do estado de São Paulo do final do século XIX para o século XX como 

recorte temporal, por ser o espaço ocupado por Thomaz Galhardo, no qual consolidou sua 

trajetória de professor primário, intelectual da educação e autor de livros escolares para o 

ensino elementar.  

O estudo da trajetória de produção dos primeiros autores brasileiros de livros 

escolares possibilita identificar algumas das características das relações entre autor, editor e 

Estado. Permite constatar as especificidades do texto didático e a complexa teia de 

interferências a que o livro é submetido (BITTENCOURT, 2004). 

 Thomaz Galhardo fez parte de uma “nova geração” de autores de livros escolares que 

começou a surgir por volta dos anos 1880. Interessada na produção dos saberes para a 

escola elementar, essa geração se caracterizava, mormente, pela experiência no magistério 

primário. A experiência do saber fazer foi determinante para a elaboração dos livros 

destinados às práticas de alfabetização e leitura (BITTENCOURT, 2004). É importante 

enfatizar que nessa produção existem problemas no que tange à construção intelectual 

desses sujeitos, uma vez que: 

 

  A história do livro didático brasileiro tem demonstrado que existem 
preconceitos em relação aos intelectuais que se dedicam à produção 
didática, considerando-se o livro escolar como uma obra “menor”, um 
trabalho secundário no currículo acadêmico. No século XIX e início do 
século XX, período inicial dessa produção, a situação não era muito 
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diferente embora houvesse algumas particularidades. Identificar o grupo de 
intelectuais que se sujeitaram às imposições do poder educacional e das 
editoras merece, assim, considerações significativas para aprofundar o 
conhecimento sobre o livro didático e o papel que tem desempenhado na 
produção da cultura escolar (BITTENCOURT, 2004, p. 479). 
 
 

 Os livros didáticos são fontes privilegiadas neste estudo. Por eles reconstituímos o 

processo de produção e circulação dos livros escolares de Thomaz Galhardo, bem como as 

práticas de ensino da leitura neles propostos. Alain Choppin (2009) destaca a importância do 

estudo desse objeto: 

 

Como todo objeto de pesquisa, o livro escolar não é um dado, mas o 
resultado de uma construção intelectual: não pode então ter uma definição 
única. É, ao contrário, indispensável explicitar os critérios que presidem 
esta elaboração conceitual, porque uma das principais insuficiências – 
muitas vezes denunciadas – da pesquisa histórica sobre os manuais 
escolares [...] reside sempre, como assinala ainda recentemente Annie 
Bruter, “no caráter de alguma forma natural, ahistórico, dos manuais 
escolares aos olhos de muitos historiadores” (p. 74, 75). 

 

Para o estudo da produção intelectual de Thomaz Galhardo foi preciso reconstituir o 

percurso desse professor, descobrir suas origens, recompor sua rede de sociabilidade, 

buscar seus escritos, mapear o processo de produção e circulação de suas obras e analisar 

metodologicamente seus livros de leitura.  

Fizemos aquilo que Roger Chartier (2014a) disse na aula inaugural no Collège de 

France em 2007 que acabou se transformando muito apropriadamente em um artigo: 

escutar os mortos com os olhos. Para o pesquisador, esta sentença de Francisco de Quevedo 

pareceu-lhe, sobretudo, indicar a relação que os historiadores cultivam com os personagens 

do passado, empenhando-se em compreender e ajudando os outros a conhecerem esses 

sujeitos por meio dos seus sofrimentos e esperanças, de suas decisões e de seus sonhos, de 

sua liberdade e restrições. Perscrutando a vida de uma, ou de várias pessoas que se foram 

há muito tempo, os historiadores “precisam escutar os mortos somente com os olhos e 

recobrar as velhas palavras em arquivos nos quais o vestígio escrito delas foi preservado” 

(CHARTIER, 2014, p. 7). 

A afirmativa sintetiza o processo de elaboração deste trabalho e a busca de fontes 

para o estudo dos livros de leitura do professor Thomaz Galhardo e de sua trajetória. Para 



18 
 

nosso desespero, muitas vezes nos deparamos com vestígios que revelam apenas silêncios e, 

na ausência de tais documentos, tudo que pudemos fazer, no papel de historiadores,                       

foi “assumir o paradoxal e formidável desafio de escutar vozes caladas” (CHARTIER,                       

2014a, p. 8). 

Tendo como referência o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg (1989, 1995, 2011), 

por meio da micro-história procuramos atingir uma reconstituição do vivido, impensável em 

outros tipos de historiografia, indagando as estruturas invisíveis dentro das quais os sujeitos 

se articulam. 

A micro-história, baseada na redução da escala de observação, em uma análise 

microscópica e em um estudo intensivo do material documental, busca valorizar o 

conhecimento dos elementos individuais e não os reduzir a uma generalização mais ampla. 

Destacando as vidas e os acontecimentos isolados, ao mesmo tempo ela tenta não rejeitar 

todas as formas de abstração, pois fatos insignificantes e casos individuais podem servir para 

revelar um fenômeno mais geral (LEVI, 1992). 

O uso desse método investigativo encaminhou nossa abordagem para campos 

distintos, mas que se entrelaçam por meio de três eixos de análise que dividem os capítulos: 

no primeiro capítulo, discorremos sobre a trajetória familiar e profissional de Thomaz 

Galhardo como professor primário e intelectual da educação; no segundo, inventariamos a 

produção e a circulação dos livros do autor; e no terceiro capítulo, esmiuçamos as práticas 

de alfabetização e leitura na série graduada Na escola e no lar de Thomaz Galhardo. 

Para a elaboração do trabalho de pesquisa fizemos uso de um número significativo 

de fontes encontradas em arquivos e bibliotecas2
. Pesquisamos registros de nascimento, 

batismo, óbito, casamento e cartas pessoais. Também analisamos relatórios, pareceres, leis, 

regulamentos, decretos, registros de professores, mapas de frequência, matérias e anúncios 

publicados nos jornais da época, revistas e periódicos. Debruçamo-nos sobre os catálogos 

das editoras, contratos editoriais, livros-caixa e especialmente sobre livros didáticos. 

                                                           
2
 Pesquisamos nos seguintes arquivos e bibliotecas: Arquivo Público do Estado de São Paulo, Acervo da 

Fundação Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, 
Arquivo da Cúria Diocesana de Caraguatatuba, Acervo do Livro e História Editorial - UFF, Instituto Sud Menucci, 
Centro de Referência em Educação Mário Covas, Biblioteca da Faculdade de Educação e Biblioteca do Livro 
Didático (FEUSP), Banco de Dados dos Livros Escolares (LIVRES), Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri (PUC/SP), 
acervo digital da Biblioteca de Maestros, Arquivo Histórico do Livro Escolar – Biblioteca Monteiro Lobato, 
acervo digital do jornal A Província de São Paulo e O Estado de São Paulo. Além desses núcleos, pesquisamos 
nos cartórios de São Paulo e no acervo do Serviço Funerário Municipal desta cidade. 
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Apoiando-nos na perspectiva da história e da sociologia dos intelectuais, buscamos 

reconstituir o vínculo específico do intelectual individual com seu grupo, pois é certamente 

na relação do intelectual com as ideias que se deve buscar, segundo Leclerc (2004), a 

natureza profunda desse vínculo. A trajetória intelectual do nosso sujeito foi construída no 

magistério público primário, nas primeiras associações de professores, nas agremiações, nos 

conselhos de educação, nos partidos políticos, na produção de periódicos, na atuação na 

imprensa. Por meio dessas redes de sociabilidade, Thomaz Galhardo ocupou lugar 

privilegiado em cargos estratégicos na instrução pública. 

No estudo dos intelectuais, esses grupos podem ser reunidos em torno de uma 

definição mais estreita e baseada na noção de engajamento na vida da cidade como atores, 

segundo modalidades específicas, como por exemplo a assinatura de manifestos ou em 

torno da redação de uma revista. Sua notoriedade eventual ou sua “especialização” – que 

legitima e mesmo privilegia sua intervenção no debate da cidade – é reconhecida pela 

sociedade em que ele vive, uma vez que é posta a serviço da causa que defende (SIRINELLI, 

2003, p. 243).  

De acordo com Sirinelli (2003, p. 249), as estruturas de sociabilidade variam 

conforme as épocas e os subgrupos intelectuais estudados. Em todo caso, é necessário fazer 

sua arqueologia, inventariando as solidariedades de origem que constituem muitas vezes a 

base de “redes” de intelectuais. O peso da afetividade adquire significações específicas: “a 

atração e a amizade”, bem como a “hostilidade e a rivalidade, a ruptura, a briga e o rancor 

desempenham igualmente um papel às vezes decisivo”. De qualquer forma, seria 

interessante tentar levantar os casos em que essa “sensibilidade” desempenhou, ao menos 

parcialmente, um papel que deve sugerir ao historiador a pista dos “boatos”: 

  

[...] o diz-que-diz que aí corre sobre a saúde, os amores, as evoluções 
políticas, as adesões e as defecções, as rupturas e os reencontros, as 
bruscas conversões a as ilusões perdidas, são objetos da história, na medida 
em que esses elementos influem – às vezes – no funcionamento desse 
ecossistema que é a intelligentsia. E isto sem precisar afirmar “que está na 
essência da intelligentsia acreditar em certos rumores” (SIRINELLI,                 
2003, p. 252). 

Mas o entendimento da sociabilidade também advém da interpenetração entre o 

fator afetivo e o ideológico, uma vez que as “redes” revelam “microclimas à sombra dos 

quais a atividade e o comportamento dos intelectuais envolvidos frequentemente 
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apresentam traços específicos”. A palavra “sociabilidade” reveste-se, por conseguinte, de 

uma dupla acepção: “ao mesmo tempo ‘redes’ que estruturam e ‘microclima’ que 

caracteriza um microcosmo intelectual particular” (SIRINELLI, 2003, p. 252-253). 

Segundo Leclerc (2004, p. 73), o intelectual não existe isoladamente. “Ser um 

intelectual é pertencer conscientemente e de alguma maneira à coletividade dos pares: é ler 

os jornais, é estar a par dos debates, é fazer ouvir sua voz no ‘pequeno mundo’                              

dos intelectuais”. 

A relação de Thomaz Galhardo constituída pelo que a literatura chama de 

“microclimas”, que caracterizam os “pequenos mundos”, em particular favoreceu a 

trajetória do autor de livros escolares. Como construção intelectual, sua produção 

pedagógica também foi pensada e articulada no contexto da produção de outros autores do 

gênero. Como indica Alain Choppin (1980), é preciso conhecer esses sujeitos, traçar o seu 

perfil intelectual, situar os lugares de pertencimento, perceber de onde evocam seus 

discursos, esmiuçando as relações complexas que emergem do processo de produção dos 

livros escolares. 

Ao situarmos a produção escolar de Thomaz Galhardo numa perspectiva mais ampla, 

atentando para os aspectos da produção e circulação dos seus livros, seguimos outra pista 

metodológica proposta por Choppin (2009): perpassando uma abordagem limitada ao 

conteúdo das obras, tomamos o livro de leitura como objeto, o que significa prestar atenção 

aos seus aspectos materiais, enquanto objeto fabricado, porém, sem desconsiderá-lo como 

suporte privilegiado do conteúdo educativo. 

Recuperando as várias edições dos livros de Thomaz Galhardo, reconstituímos o 

processo de “fabricação do livro”, no qual o editor deixou de ser um técnico ou artista para 

transformar-se em um empreendedor de negócios. Conforme afirma Robert Darnton (1990), 

muito se evoluiu nas pesquisas sobre a história do livro e deste como mercadoria, uma vez 

que, para fazer a história do livro é também necessário analisar seu circuito de comunicação. 

As condições eleitas para análise estão para fora do próprio livro e se referem aos aspectos 

de sua produção: usos, pedidos, remessas, contratos, edições, permutas, impressão e 

mesmo a rede de relações que permitem sua utilização. Este pesquisador já apontava, na 

década de 1990, a necessidade de estudos sistemáticos sobre as especificidades dos 
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editores, enfatizando que os historiadores mal haviam começado a utilizar os documentos 

editoriais, embora fossem as fontes mais ricas dentre todas para a história dos livros.  

A história dos autores de obras didáticas tem evidenciado uma ampla reflexão sobre 

a função do autor nessa produção específica e bastante distinta dos demais livros. Mas o 

problema da autoria da obra didática não é recente, uma vez que sua confecção demanda 

uma diversa interferência de sujeitos responsáveis por sua produção. Esse grau de 

interferência tem sido apontado pela história do livro didático, assim como a atuação das 

políticas educacionais em relação a esse importante objeto cultural, símbolo da                             

escola moderna.  

A análise dos contratos editoriais entre Thomaz Galhardo e seu principal editor, 

Francisco Alves, revelam as nuances de uma complexa rede de interesses privados e 

públicos, indicações e prescrições de livros escolares, papéis desempenhados por autores de 

livros didáticos e por esse editor no processo de elaboração das obras, bem como os acordos 

estabelecidos entre as partes. 

Isso tem a ver com uma nova e importante fase de organização cultural que 

corresponde ao surgimento do profissional de mercado. Segundo Raymond Williams (2000, 

p. 62), o novo tipo de “sociedade profissional” foi fundada primordialmente para regularizar 

os novos acordos econômicos. Esse fenômeno fica claro entre os escritores, que “buscavam 

proteger o direito autoral e negociar condições gerais de contrato”. 

Roger Chartier (1997), ao recuperar as contribuições de Foucault a partir do seu texto 

O que é um autor?, destaca as suas proposições delimitando a função autor de uma obra. Ao 

retomar essa dimensão ele delimita o espaço desse sujeito muitas vezes negligenciado nos 

estudos sobre a história do livro. Essa tendência nas pesquisas demarcou a distinção entre 

os historiadores de língua inglesa, preocupados com a materialidade e com a separação 

entre o trabalho de escrever um texto e o de fabricar um livro, e os franceses, voltados para 

a circulação do livro, os usos e apropriações, a diversidade das práticas de leitura. 

Recuperando a importância da figura do autor, Chartier lhe confere uma identidade e um 

estatuto, acentuando o caráter de responsabilidade que presume um estado de direito e 

sujeito a sanções penais como proprietário de uma obra literária. 

 Entre as evidências das relações editoriais apresentadas em nosso estudo, 

consideramos, também, as disputas do mercado de livros escolares pelos autores de 
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manuais. A partir dos seus discursos, descortinamos as tensões imbricadas no processo de 

elaboração dos pressupostos metodológicos, nos quais a revolução conceitual em 

alfabetização apregoa, em cada presente histórico, o desvencilhar-se dos resíduos do 

passado e o proceder ao ajuste e regulação de teorias e práticas pedagógicas que 

respondam às necessidades emergentes de seu contexto. 

Segundo Mortatti (2000), esse movimento se opera em torno de disputas pelos 

métodos de alfabetização, que viram objetos de tematizações, normatizações e 

concretizações de práticas educativas. No caso brasileiro, o movimento histórico em torno 

da questão dos métodos de alfabetização e leitura indicam um duplo movimento: de 

constituição de um modelo específico de escolarização das práticas culturais da leitura e 

escrita; e de constituição da alfabetização como objeto de estudo e investigação. 

O estudo precursor de Mortatti (2000) sobre os sentidos da alfabetização nos 

discursos dos educadores paulistas, auxilia-nos a situar os livros de leitura de Thomaz 

Galhardo no debate metodológico que se travou no final do século XIX e se intensificou no 

início do XX, destacando as tendências operadas para a produção desse gênero. 

As formulações desenvolvidas por Chartier e Hébrard (1995) ajudam a pensar sobre 

as práticas de leitura, presentes nesses discursos que se operam em dois sentidos: 

 

Um deles, interno e especializado, corresponde ao discurso dos 
profissionais ou dos administradores; fala dos fins ou dos meios, instala-se 
na evidência desta vocação natural: a escola é o local onde se aprende a ler. 
O outro, externo, procede aparentemente dos porta-vozes do grande 
público – a imprensa, a mídia [...] Ele julga se a escola executa ou não a sua 
tarefa, se respeita ou não seus compromissos; se ensina, como é que ensina 
e o que é preciso ensinar, se a escola faz ler ou não, bem ou mal (CHARTIER, 
HÉBRARD, 1995, p. 247-248). 

 

 Considerando que os manuais escolares se inscrevem na continuidade, uma vez que 

sua produção não se esgota jamais (CHOPPIN, 2002), problematizamos, finalmente, a 

questão da permanência dos livros de leitura de Thomaz Galhardo por meio de suas 

sucessivas edições. Destacamos a questão da circulação de um modelo pedagógico proposto 

pelo autor transpondo gerações, buscando os sentidos do que garantiu à sua obra, 

principalmente à Cartilha da Infância, tornar-se um livro de longa duração. Segundo Carlota 

Boto (2004, p. 496), o “livro didático, por sua produção e pela amplitude de seu uso, deixa 
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rastros emblemáticos para se pensar o tema da inscrição dos saberes da escola primária em 

sua constituição histórica”. 

Os livros escolares de Thomaz Galhardo, como tantos outros produzidos no final do 

século XIX e início do século XX, tiveram inúmeras edições e foram usados por várias 

gerações de alunos. Bittencourt (2004) afirma que a permanência dessas obras comprova a 

importância da “tradição escolar”. Torna-se indispensável explicitar os critérios que 

determinam essa continuidade. 

Para o desenvolvimento das análises propostas, este estudo estruturou-se em três 

capítulos: o primeiro, Thomaz Galhardo: a trajetória de um professor primário do Império à 

República; segundo, Produção e circulação dos livros escolares de Thomaz Galhardo e o 

terceiro Práticas de alfabetização e leitura na série graduada na Escola e no lar. 
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Figura 1: Thomas Galhardo 

Fonte: Biblioteca do Centro do Professorado Paulista – Arquivo Histórico Sud Menucci 
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CAPÍTULO I – THOMAZ GALHARDO: A TRAJETÓRIA DE UM PROFESSOR PRIMÁRIO DO 

IMPÉRIO À REPÚBLICA 
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Neste capítulo, abordamos a trajetória familiar e profissional de Thomaz Galhardo, 

destacando sua experiência como professor primário de ensino público paulista até galgar os 

cargos na Diretoria de Instrução Pública do Estado de São Paulo. Em suas incursões pelas 

esferas educacionais, que vão do Império à República, procuramos recompor o ambiente 

social, político e educacional em que Thomaz Galhardo estava inserido, colocando em relevo 

suas redes de sociabilidades e o papel desempenhado como intelectual da educação. 

Como categoria, os intelectuais são identificados pelo reconhecimento público, que 

lhes concede um lugar relativamente privilegiado no tabuleiro social (BOTO, 2005). Delimitar 

os lugares de sociabilidades do professor Thomaz Galhardo significa também conhecer o 

espaço e o clima em que se moviam os intelectuais (salões, cafés, casas editoras, academias, 

escolas, revistas, manifestos, etc.), lugares preciosos para a análise do movimento de 

efervescência e circulação de ideias. Todavia, as “ideias não ‘circulam’ elas mesmas pelas 

ruas; elas estão sempre portadas por homens que fazem parte de grupos sociais 

organizados” (GOMES, 1993, p. 63). 

Ao situarmos o “local social” de Thomaz Galhardo, reconstituímos seu grupo de 

pertencimento, uma vez que uma vez que conhecer um determinado meio intelectual em 

certo momento e espaço implica obrigatoriamente conhecer a dimensão organizacional e 

produtora de bens simbólicos, que não é aleatória aos significados contidos em uma 

determinada interpretação da realidade social. Para Leclerc (2004, p. 23), “o grupo parece 

ser uma condição necessária para a emancipação intelectual e a inovação cultural. Os 

intelectuais têm necessidade do grupo para existir”.  

Este “pequeno mundo” formado por vínculos que compõem a “rede” de intelectuais 

– sujeitos especializados nos processos de criação e transmissão cultural – liga a atividade 

intelectual essencialmente com a criação de um produto final chamado de “obra”. 

  

A produção intelectual é uma criação, uma inovação cultural que culmina 
na obra (um livro, um artigo de jornal, um artigo científico, um quadro, uma 
partitura musical, uma escultura...). Os intelectuais sãos os que produzem 
obras, que criam, que inovam no domínio cultural, estético, ideológico, etc. 
A reprodução e o consumo (ou a apropriação) da obra são feitos por 
simples consumidores (os leitores, os ouvintes, os espectadores) ou por 
especialistas da difusão e da mediação (professores, jornalistas)                   
(LECLERC, 2004, p. 22). 
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Cabe assinalar que, apesar de o maior legado de Thomaz Galhardo como produtor 

intelectual sejam suas obras didáticas para o ensino da leitura, convém inicialmente 

repertoriar, as produções desconhecidas do professor primário, do homem público nos 

cargos que ocupou, incluindo relatórios, pareceres, artigos na imprensa, bem como sua 

atuação na política educacional paulista, nas associações, periódicos, partidos                       

políticos, agremiações, mapeando o “pequeno mundo” dos intelectuais no final do século 

XIX em São Paulo.  

Os ofícios exercidos por Thomaz Galhardo ao longo de sua carreira no magistério – 

professor primário, dirigente da educação, autor de obras escolares – devem, portanto, ser 

interpretados pela categoria de “profissionais intelectuais”, da qual nos fala Gérard Leclerc 

(2004). Sobretudo, acerca da constituição do ofício do professor primário como intelectual, 

que ele foi. 

O professor primário é intelectual das gerações jovens. Fala e é escutado 
por elas. Revela-lhes o mundo, a seu modo. Incomoda (ou é, tantas vezes, 
desprezado; o que é pior) exatamente porque faz parte do seu segredo de 
ofício esconder o que passa quando fecha as portas da sala de aula. É 
intelectual porque irradia saberes, crenças e convicções. É intelectual pelo 
lugar que ocupa no tabuleiro social, como formador de um dado consenso 
social, necessário para que haja alguma continuidade em um mundo que 
teme mudanças. É intelectual porque professa. É intelectual porque tem no 
ensino parte imprescindível de sua existência. Mas a característica que 
melhor qualifica sua condição de intelectual é também aquilo que torna 
inesquecíveis nossos primeiros professores: a lembrança que deles 
guardam seus alunos, dos tempos de escola primária (BOTO, 2005, p. 317). 

 
 
Com base nesse referencial, esse capítulo tem como objetivo responder as seguintes 

questões: Qual a origem social e familiar de Thomaz Galhardo? O que o levou ao magistério 

primário? Qual o lugar social ocupado por esse sujeito na educação paulista?                              

Como se deu a sua trajetória profissional? Como Thomaz Galhardo se constituiu em um 

intelectual da educação?  
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1.1 Da vila litorânea à província de São Paulo 

 

 

Thomaz Paulo do Bom Sucesso Galhardo nasceu na Vila Nova da Exaltação à Santa 

Cruz do Salvador de Ubatuba3 a vinte e nove de dezembro de 1852, filho do médico dr. José 

Paulo da Rosa Galhardo e Bom Sucesso e de Anna Bernardina Rodrigues Galhardo4.  

Simplesmente Ubatuba, como é conhecida, fica localizada no litoral norte paulista, 

com privilegiada localização geográfica e praias exuberantes, que passam de uma centena. 

Hoje, Ubatuba conta com aproximadamente oitenta e seis mil habitantes e a maioria deles 

conhece seu “ilustre” conterrâneo, Thomaz Galhardo, apenas pelo nome da avenida que dá 

o principal acesso à cidade, Av. Professor Thomaz Galhardo, antiga Rua Municipal5. 

 Não temos informação de parentes remanescentes na cidade e, se ficaram, não 

fazem nenhuma ligação com o professor. Muitos desconhecem, inclusive, ter Thomaz 

Galhardo nascido em Ubatuba.  Muito menos se sabe quem foi esse professor, em que 

época viveu e o que fez. Também não é patrono de nenhuma das doze escolas estaduais e 

cinquenta e quatro escolas municipais pertencentes ao município. Não há documentos, 

registros, fotos, nenhum indício de sua história. Thomaz Galhardo ficou esquecido na 

memória de sua cidade natal. 

                                                           
3
 Aldeia Iperoig, como era denominada a antiga Ubatuba, foi fundada em 28 de outubro de 1637 por Jordão 

Homem da Costa, terras que recebeu de D. Maria Alves, em 1642, quem lhe conferiu o direito de doar as 
sesmarias.  
4
 Thomaz Galhardo foi batizado doze dias após seu nascimento na Matriz da Exaltação da Santa Cruz do 

Salvador, em Ubatuba, a 17 de janeiro de 1853, pelo vigário Manoel Félix de Oliveira, seus padrinhos foram 
Joaquim Pereira da Cruz e D. Maria Alves de Paiva Silva (LIVRO DE BATISMO DO ARQUIVO DA CÚRIA 
DIOCESANA DE CARAGUATATUBA). De acordo com Marcílio (2006), dava-se muita importância ao batismo nos 
primeiros vinte dias de vida, de preferência entre o segundo e décimo quinto dia. Não somente era uma prática 
incentivada pela Igreja como que, em razão do risco de a criança morrer logo após o nascimento, havia ainda a 
crença de que o batismo era o ingresso na vida do espírito, a iniciação da vida cristã e da Igreja e um meio de 
conseguir a vida do corpo. Era premente ser levada à pia batismal para garantir sua saúde e sobrevida na fase 
de mais difícil sobrevivência. A preocupação com a saúde criança corrobora com a fé católica, pois, três meses 
após o nascimento de Thomaz Galhardo, o recém-nascido enfrentou a segunda epidemia de febre amarela que 
assolou a vila.  De acordo com os relatórios de seu pai, médico local, causou mais morte do que a primeira fase 
em 1850. Conforme relata o médico, de 20/3/1853 a 28/4/1854 “faleceram 66 de febre amarela, 20 de tifo, 10 
de febre gástrica, e 8 de reumatismal (sic) e ao todo foram atingidas 847 pessoas” (in MARCÍLIO,                  
2006, p. 209). 
5
 O governador Ademar de Barros inaugurou a placa da Av. Prof. Thomaz Galhardo às 15:00h do dia 18 de julho 

de 1948. Esse foi um dia de muitas solenidades na cidade, entre elas e, principalmente, a inauguração do 
serviço de iluminação pública (OLIVEIRA, s.d). 
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Mas o sociólogo francês Maurice Halbwachs (2006) já dizia que as memórias são 

construídas por grupos sociais. Os indivíduos lembram, no sentido literal, físico, mas são os 

grupos sociais que determinam o que é memorável, e também como será lembrado, pois os 

indivíduos se identificam com os acontecimentos públicos de importância para seu grupo e 

lembram muito aquilo que não viveram diretamente. A memória passa, então, a ser uma 

reconstrução do passado. 

 O passado de Thomaz Galhardo foi, então, recuperado com certa dificuldade, com 

vestígios esparsos de documentos eclesiásticos, sobretudo. Thomaz talvez tenha sido o filho 

caçula de José Paulo Galhardo que, à data do seu nascimento, contava aproximadamente 

com quarenta anos.  Sua mãe, dona Anna, faleceu quando o menino ainda não havia 

completado os dez anos de idade. Não sabemos a origem dos seus pais, nem podemos 

precisar o número exato de filhos do casal, em virtude do estado precário de conservação 

dos livros de batismo, casamento e óbito consultados na Cúria Diocesana de Caraguatatuba, 

para onde foram enviados os livros da Igreja Matriz de Ubatuba6. Alguns outros dados foram 

localizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo e no Arquivo da Cúria Metropolitana 

de São Paulo, mas principalmente na imprensa paulista. Os sete irmãos de Thomaz Galhardo 

foram: José Paulo do Bonsucesso Galhardo, com onze anos de diferença do irmão, falecido 

ainda solteiro, aos vinte e dois anos, em 11 de fevereiro de 1863, na cidade de Ubatuba7; 

Theodoro Galhardo; Adolpho Paulo do Bom Sucesso Galhardo; Joaquim Paulo;                       

Galhardo; Sebastião Paulo do Bom Sucesso; Maria Angélica Galhardo Madeira e Anna                              

Galhardo Guimarães.  

                                                           
6
 Convém assinalar que, nos inventários e testamentos setecentistas de Ubatuba, organizados pelo Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo (1937), localizamos algumas pessoas com o sobrenome dos pais de Thomaz 
Galhardo, que são: Manoel José do Bom Sucesso, analfabeto, foi testemunha no testamento de Raimundo 
Cabral do Prado, lavrado no ano de 1769. Também encontramos o testamento de Gaspar Pereira da Rosa, 
analfabeto, da ilha do Pico, declarado filho de Antônio Rosa Pereira e Maria Camaxa. Foi casado com Maria 
Rodrigues, com quem teve apenas uma filha.  Seu testamento foi lavrado em 1771. Além dos membros 
elencados, registramos, na lista dos cidadãos qualificados votantes e moradores da vila, a presença de nove 
homens com o sobrenome Bom Sucesso: Joaquim Félix do Bom Sucesso, 70 anos; Manoel José do Bom 
Sucesso, 65 anos; Lourenço Justino do Bom Sucesso, 41 anos; Antônio Félix do Bom Sucesso, 41 anos; André 
Félix do Bom Sucesso; Manoel Carlos do Bom Sucesso, 30 anos; João Carlos do Bom Sucesso, 28 anos; Antônio 
do Bom Sucesso, 25 anos, e Januário Carlos do Bom Sucesso, 24 anos. Quanto à profissão, todos se declaravam 
lavradores (RELAÇÃO DOS CIDADÃOS QUALIFICADOS VOTANTES E MORADORES DA VILA DE UBATUBA - 
OFÍCIOS DIVERSOS DE UBATUBA, CAIXA 533. APESP). 
7
 Registro de óbito. (ARQUIVO DA CÚRIA DIOCESANA DE CARAGUATATUBA). 
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 A família Galhardo, como a maior parte dos habitantes da pequena vila de Ubatuba, 

talvez tenha sido atraída para aquela localidade em virtude da expansão econômica e da 

produção agrícola que cresceu, sobremaneira, ao longo século XIX.   

O crescimento de Ubatuba começou com a chegada de portugueses e franceses, 

principalmente, a maioria alfabetizados, com muito capital para investir na região. Embora 

em pequeno número, logo se destacaram na vida econômica, social e política da vila pelos 

investimentos que fizeram de suas fortunas. Atividades agrícolas como o plantio da cana de 

açúcar e do café, bem como a importação e exportação de diversos gêneros foram, 

gradativamente, movimentando e diversificando a economia local e fazendo da localidade 

uma das mais ricas da região (MARCÍLIO, 2006). 

Mas o principal atrativo econômico dos forasteiros foi a cultura do café. Instalados na 

região, dedicaram-se à lavoura que se estendia pelas diversas fazendas espalhadas em 

grandes extensões de terra. Produzia-se em grande escala, mas também na localidade 

chegava quase toda a produção que vinha do Sul de Minas e do Vale do Paraíba. 

Evidentemente que o movimento do porto correspondia ao da estrada que ligava 

Ubatuba às cidades do Vale do Paraíba. Por essa via de comunicação passavam anualmente 

sessenta mil animais, sendo o movimento de exportação avaliado em mais de um milhão de 

arrobas (OLIVEIRA, s.d). Atracando no porto local, então pequeno para acolher as inúmeras 

tropas vindas da serra, o café seguia viagem até o Rio de Janeiro para ser vendido no 

mercado da capital brasileira. 

Graças à atividade portuária, a baía de Ubatuba se transformou no mais 

movimentado entreposto do litoral paulista, ganhando até mesmo de Santos. Apesar das 

dificuldades daqueles tempos, a região oferecia de tudo um pouco: “a zona plana da praia 

era convidativa às instalações das novas tipologias de arquitetura urbana” (GIANESELLA, 

2008, p. 169), sem contar a rede fluvial, a planície costeira, o abrigo portuário, a enseada 

acolhedora, a proximidade das matas e terras férteis, a abundância de peixes. Seu extenso 

litoral com quase 84 km de costa, inúmeras praias, enseadas, baías e diversas ilhas, 

recortadas por montanhas da Serra do Mar, tudo isso facilitou a navegação e favoreceu a 

ancoragem dos barcos em seu porto. 

  O porto ficava bem no núcleo central da vila, no espaço de concentração dos 

moradores, de suas casas e sobrados que iam surgindo em meio à paisagem local, próximo à 
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única saída terrestre que ligava às vilas de São Luiz do Paraitinga e Taubaté, por onde tinham 

acesso ao Vale do Paraíba e às Minas do Ouro.  Este era o cenário no qual habitava a família 

de Thomaz Galhardo, e a vida social dos moradores da pequena vila gravitava em torno dos 

parcos edifícios públicos, dos quais podemos destacar a Igreja Matriz, a Câmara Municipal, a 

cadeia e um pequeno mercado local.  

No âmbito social, o dr. José Paulo Galhardo, pai de Thomaz Galhardo, gozava de 

grande prestígio entre a população local. Pode ser considerado um dos poucos homens 

“instruídos” em meio a um grupo social majoritariamente composto de lavradores, artesãos, 

navegadores, comerciantes, administradores, empregados e proprietários de terra8. Além da 

atividade como médico, exercia a função de Juiz de Paz9, cargo que era concebido como um 

magistrado leigo, sem treinamento e não remunerado, sobretudo para “conciliar os 

litigantes potenciais e jurisdicionar nas vilas e nas causas de pequena importância” (FLORY 

apud RODYCZ, 2003, p. 07).  

José Paulo da Rosa Galhardo e Bom Sucesso ocupava o lugar das elites regionais no 

Brasil imperial, cujo grau de autonomia garantia aos governos provinciais a descentralização 

em torno do governo do Rio de Janeiro. Isto significava garantir aos grupos dominantes nas 

províncias um papel decisivo na construção do país, 

                                                           
8
 As informações foram extraídas da relação dos cidadãos qualificados votantes da vila de Ubatuba de 28 de 

janeiro de 1850. A lista é composta por 698 homens livres, moradores da região central. Nela estão 
especificados o nome completo, a idade, o estado civil e a profissão de cada eleitor. Desta lista, relacionamos 
outros profissionais em números minoritários: dois carpinteiros, um ferreiro, um padre, um vigário, dois oficiais 
militares, dois oficiais de justiça, quatro empregados públicos, um advogado, um magistrado e um médico além 
de José Paulo da Rosa Galhardo e Bom Sucesso. Este segundo médico trata-se de Januário José da Silva, então 
com 28 anos. Não podemos afirmar, mas há a possibilidade do referido médico ter aportado na vila em razão 
da epidemia de febre amarela que assolou parte da população no respectivo ano (OFÍCIOS DIVERSOS DE 
UBATUBA, CAIXA 533. APESP). 
9
 O cargo de Juiz de Paz foi criado por lei de 15 de outubro de 1827, devendo em cada freguesia ou paróquia 

haver um juiz de paz e um suplente, eleitos por voto público. Segundo Thomas Flory, (apud RODYCZ, 2003) a 
criação do cargo foi a primeira grande reforma sofrida pelo sistema judicial brasileiro, sinalizando os propósitos 
do Partido Liberal, então aspirante ao poder. José Paulo Galhardo foi eleito pelos “cidadãos qualificados 
votantes” e respondia pelo cargo de presidente da “Junta de Qualificação” da vila de Ubatuba.  A Junta de 
Qualificação era composta por membros que representavam o poder local, escolhidos pelo Juiz de Paz da 
localidade e pelos homens qualificados votantes. De acordo com Miriam Dolhnikoff (2003, p. 120), no que diz 
respeito à “qualificação”, esta era uma etapa estratégica do processo de escolha dos representantes locais. A 
influência no resultado eleitoral dependia da influência sobre os indivíduos qualificados como votantes. O juiz 
de paz era figura fundamental da junta, constituída em cada paróquia, pois a ele cabia presidi-la, uma vez que, 
segundo relatório apresentado em 1847 à Assembleia Geral pelo ministro do Império, Joaquim Marcellino de 
Brito, o juiz de paz estava no “gozo de maior confiança dos moradores do distrito”. Consultando a 
documentação pertencente ao processo eleitoral de 1850 que elegeu José Paulo Galhardo a Juiz de Paz, 
descortinamos um processo eleitoral permeado de conflitos internos em que os opositores se mobilizam para 
destituí-lo do cargo de autoridade local (OFÍCIOS DIVERSOS DE UBATUBA, CAIXA 533. APESP). 
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impondo suas demandas e constituindo-se como elite política que, ao 
mesmo tempo em que assumia o compromisso com a condução e 
preservação do Estado, mantinha seus laços com sua região de origem, o 
que conferiu um determinado perfil e uma determinada agenda para o 

Estado brasileiro (DOLHNIKOFF, 2003, p. 118). 
 
 

Após a promulgação do Ato Adicional em 1834, garantiu-se aos governos provinciais, 

por meio das assembleias legislativas, autonomia de decisão em relação a itens estratégicos 

como tributação, empregos, força policial, obras públicas, instrução pública, etc. Entretanto, 

falamos de uma autonomia controlada, como condição para viabilizar a unidade nacional, 

tão desejada por liberais e conservadores, e que só poderia ser alcançada se preservada a 

autonomia de modo a cooptar os grupos dominantes regionais para o interior do Estado 

(DOLHNIKOFF, 2003). 

Os juízes de paz, principalmente, representavam uma poderosa autoridade municipal 

como uma das peças mais importantes dos grupos dominantes. Eram os homens de 

confiança dos grandes proprietários de terra. 

 Como profissional liberal, José Paulo Galhardo clinicava para os moradores da vila e 

das imediações e, segundo Whashington Oliveira (s.d), a família Bom Sucesso Galhardo tinha 

uma fazenda nas proximidades da região central da vila que estava entre as grandes 

produtoras de café. Não podemos aferir os bens da família, entretanto, pela forma modesta 

de vida que se levava na localidade, a família de Thomaz Galhardo provavelmente tinha uma 

vida bem confortável, porém, sem extravagâncias10.  

Thomaz Galhardo nasceu no sobrado onde já residia a sua família, localizado à                    

Rua da Praia, hoje Avenida Iperoig, fazendo fundos com a Rua da Botica, atual rua                           

dr. Esteves da Silva. 

 

 

 

                                                           
10 Não temos registros das atividades culturais em Ubatuba. Localizamos apenas um ofício expedido por José 

Paulo da Rosa Galhardo e Bom Sucesso comunicando sobre a viagem que faria à Europa no ano de 1849 
(OFÍCIOS DIVERSOS DE UBATUBA, CAIXA 533. APESP). 
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  Figura 2: Frente do sobrado que pertenceu à família de Thomas Galhardo. 
  Fonte: Disponível em: http://www.cultura.sp.gov.br/. Acesso: 15/10/2015. 

 

 
 
Figura 3: Fundos do sobrado que pertenceu à família de Thomaz Galhardo  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

A construção em pedra e tijolo possui duas elevações no alinhamento do lote e conta 

ainda hoje com os beirais do telhado em capa e canal. Sua beleza e simplicidade guardam as 

marcas do que possivelmente compôs a arquitetura local, mas que infelizmente não foi 

preservada. Sua privilegiada localização permitia aos seus moradores visualizarem, a poucos 

metros, a praia central da cidade e a movimentação do largo do porto, bem como 

acompanharem o movimento em torno do largo da Igreja Matriz e todos os acontecimentos 

que gravitavam na região central. 

http://www.cultura.sp.gov.br/
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O sobrado da família Bom Sucesso foi uma das poucas construções do século XIX que 

resistiu ao tempo e está ainda preservada na cidade11. Mas isso só foi possível porque José 

Paulo Galhardo vendeu o imóvel para servir de sede ao serviço público, onde foi instalada a 

edilidade local, em 1864. Denominado Paço Nóbrega, em 1936, o sobrado sofreu reformas, 

resultando as divisões de espaços da área interna, mas a fachada permaneceu a mesma. Por 

volta da década de 1960 foram feitas algumas reformas para a recuperação do telhado, 

forro, piso e esquadrias, e o sobrado passou por várias modificações internas, o que nos 

impede de precisar a quantidade de cômodos da residência na sua construção de origem12.  

A 13 de março de 1855, Ubatuba foi elevada de vila à cidade. Contudo, somente a 

partir de 1864 passou a funcionar o legislativo municipal, sendo eleitos oito vereadores, cuja 

regência vigorava por três anos, tendo José Paulo Galhardo como parte integrante da 

edilidade ubatubense de 1869 a 1872 (LIVRO DE ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA 

in OLIVEIRA, s.d)13.  

Por quanto tempo Thomaz Galhardo viveu em Ubatuba? Onde teria estudado? Ou 

ainda, com quem teria estudado? Nesse período as “escolas” em Ubatuba funcionavam com 

muita dificuldade, submetendo os professores a difíceis condições de trabalho;                  

conforme descreve uma jovem professora, Carolina Severina Madeira, em correspondência 

enviada ao presidente da província de São Paulo: 

 

Sendo bastante difícil aos empregados públicos residentes nesta Vila 
receberem seus ordenados nessa Cidade, já em razão da grande distância, 
já em razão dos obstáculos provenientes da falta de transações comerciais, 
de maneira que somente por intermédio do Rio de Janeiro, e com grande 
demora, é que os procuradores, nessa Cidade encarregados de receber 
ordenados, os fazem chegar a este ponto: animo-me por isso, confiada no  
 

                                                           
11

 Não podemos precisar a data da construção do sobrado, apenas há indícios de que as obras foram concluídas 
em 1850. Das residências do século XIX, restaram na cidade apenas a casa da família Bom Sucesso e o sobrado 
do porto, antes conhecido como Palácio do Porto de propriedade do comerciante português Manoel Balthasar 
da Cunha Fortes, figura de destaque na localidade e que veio a falecer no Rio de Janeiro em vinte e seis de 
fevereiro de 1874 com setenta e quatro anos de idade. Nos últimos anos o “sobradão do porto” foi sede da 
Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (IHGSP – TERCEIRO CENTENÁRIO DE UBATUBA, 1938; OLIVEIRA, s.d; 
OFÍCIOS DIVERSOS DE UBATUBA, CAIXA 533. APESP). 
12

 Apesar de seu tombamento como bem cultural de interesse histórico, pela resolução nº 68 de 13/12/1985, 
atualmente o Paço Nóbrega se encontra em precárias condições físicas, o que reflete, há décadas, o descaso 
das autoridades locais com o bem público e patrimonial da história de Ubatuba. 
13

 Não há registros de José Paulo Galhardo na relação dos membros da Câmara Municipal após 1872. 
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espírito justiceiro de V. Exª, a solicitar autorização de V. Exª para na Mesa de 

Rendas desta Vila, me serem pagos os ordenados que eu for vencendo no 

exercício do magistério [...](CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM 15/04/1849. 

OFÍCIOS DIVERSOS DE UBATUBA, CAIXA 533). 

 
Se havia “escola” para meninas, certamente também havia para meninos, pois é mais 

que sabido que a prevalência do ensino sempre foi para o sexo masculino. Marcílio (2006) já 

havia registrado, em 1821, na relação das atividades socioprofissionais da vila, um professor 

de primeiras letras para meninos. No entanto, como o ensino ficava restrito à aprendizagem 

das primeiras letras, as perspectivas eram bem restritas aos jovens que optavam em 

permanecer na região e enquanto não iam embora para seguirem os estudos, restavam as 

aulas particulares que também eram bem comuns na época. 

Provavelmente foi essa a educação que Thomaz Galhardo teve durante sua 

permanência em Ubatuba. Mas também poderia ter sido mandado para algum internato, 

uma vez que encontramos registros de suas primeiras atuações profissionais como professor 

de instrução primária já em 1870. 

Em 1870, os burburinhos da corte não despertavam mais tanto o interesse dos 

paulistas, graças a um novo núcleo urbano que progredia sob o comando de uma elite 

endinheirada em torno do café – o famoso “ouro verde”: São Paulo.  As novidades da nova 

província faziam-se chegar às singelas cidadezinhas litorâneas, atraindo aqueles em busca de 

oportunidades e aqueles com capital para garantir a formação educacional dos filhos. Foi o 

que provavelmente fez a família de Thomaz Galhardo. Não se mudaram imediatamente para 

a província de São Paulo, mas o fato é que acabou sendo o destino de quase todos eles14.  

                                                           
14

 Maria Angélica, irmã de Thomaz Galhardo, foi embora com o marido Joaquim José Lázaro Madeira e os 
filhos, Oswaldo Madeira e Gastão Galhardo Madeira, em 1871 para a cidade vizinha, São Luiz do Paraitinga. 
Sucessivamente mudou-se para Guaratinguetá, Caçapava e por fim São Paulo. A outra irmã, Anna Guimarães, 
seu marido Antônio Bento de Castro Guimarães e filhos, todos nascidos em Ubatuba, também se 
estabeleceram em São Paulo, ao que tudo indica no bairro da Santa Efigênia. Mas os dois faleceram na década 
de 1880, deixando filhos menores de idade e órfãos. Anna de Paula Galhardo, que era filha do casal, acabou 
casando-se com Thomaz Galhardo (IHGSP - TERCEIRO CENTENÁRIO DE UBATUBA, 1938; LIVRO E CASAMENTO 
DA SÉ, nº 09, p. 11, ACMSP). Quanto aos irmãos de Thomaz Galhardo, Adolpho Paulo do Bom Sucesso 
Galhardo, era 1º tenente da armada, mas logo veio a falecer, em nove de outubro de 1878 no Maranhão (A 
PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, ANÚNCIOS, 09/11/1878). No mês seguinte, no dia quinze de novembro, faleceu 
outro irmão, Sebastião Paulo do Bom Sucesso Galhardo, que cursava o terceiro ano de medicina na Bahia (A 
PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, ANÚNCIOS, 21/11/1878). 
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Thomaz Galhardo e seu pai foram para Santos no começo de 1870, lá o dr. José Paulo 

Galhardo clinicou por mais de sete anos. O genitor mudou-se para São Paulo em 1878, 

residindo na travessa do Quartel nº 9, onde se situa atualmente a Praça da Sé15.  

Ao radicar-se em São Paulo, Thomaz Galhardo sempre morou na região central.  

Primeiro, provavelmente, na travessa do Quartel nº 9, depois à rua Riachuelo nº 18 e, por 

fim, à rua Barão de Iguape nº 64, no distrito do Sul da Sé, onde residiu até o fim de sua vida 

(A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, ANÚNCIO, 18/07/1883; O ESTADO DE S.PAULO, ANÚNCIO, 

29/01/1904)16. 

No Sul da Sé, fez toda a sua carreira de professor e aí se casou, em 19 de fevereiro de 

1887, aos 35 anos de idade, com sua sobrinha Anna Paula Galhardo que ainda era menor de 

idade. Pelo grau de parentesco, no entanto, Thomaz Galhardo precisou recorrer ao tribunal 

eclesiástico para a autorização do casamento.  

A resposta foi que não havia impedimento de consanguinidade17, assim,  

 

 [...] atendendo à circunstância de ser a menor pobre e não ter outro 
amparo, assim como seus outros irmãos menores [...] e ao fato da mútua 
afeição e vontade plena e livre de ambos, conceder-lhes a impetrada 
dispensa, para o que exibe o suplicante a inclusa licença do juiz de órfãos 
[...] digne-se igualmente conceder dispensa de proclamas, para que se 
possa ultimar o consórcio no mais breve espaço de tempo (LIVRO DE 
CASAMENTO DA SÉ Nº 09, p. 81). 
 
 

Do consórcio entre Thomaz e Anna nasceram Maria, Delurdina e Thomas18. Apesar de 

termos localizado apenas os três filhos nos registros de batismo da Freguesia da Sé e 

                                                           
15

 Certamente José Paulo Galhardo mudou-se para Santos por conta da formação de Thomaz Galhardo e em 
busca de trabalho para o filho, uma vez que todas as mudanças do médico coincidem com a trajetória de 
Thomaz.  Mesmo quando Thomaz mudou-se para São Paulo para cursar a Escola Normal, de 1875 a 1876, o 
jovem normalista poderia ir com facilidade para o litoral sul, graças às ferrovias que conseguiram transpor a 
Serra do Mar, maior desafio na época e possibilitou a ligação do burgo planaltino como o mercado 
internacional, sem a intermediação do Rio de Janeiro. 
16

 Além da casa na Barão de Iguape, Thomaz Galhardo comprou um “pequeno chalet e  terrenos na vila 
Mariana” – pelo valor de quatrocentos mil réis –  que talvez tenham sido as únicas propriedades deixadas de 
herança para esposa e filhos (ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA PESSOAS 
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 29º SUBDISTRITO – SANTO AMARO.  LIVRO DE NOTAS Nº 18, ÀS 
PÁGINAS 12/13). 
17

 De acordo com o alvará emitido pelo Juiz de órfãos, vê-se que o parentesco alegado nesta petição é o de 3º 
grau misto ao 2º por consanguinidade, na linha colateral e, neste sentido, passam-se à provisão da dispensa 
(NOTA DO PROCESSO DE DISPENSA MATRIMONIAL nº 13-40- 9185, p. 11. ACMSP). 
18

 De acordo com os registros de batizados da Sé, Maria nasceu em 12 de dezembro de 1887 e foi batizada em 
sete de setembro de 1888; Delurdina nasceu em 15 de setembro de 1891 e foi batizada em 20 de outubro de 
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efetuado a busca nas demais freguesias da capital, cabe ressaltar que, por meio das 

dedicatórias nos livros de Thomaz Galhardo, identificamos mais três filhos do casal: Estella, 

João Baptista e Benedicto, todos falecidos em tenra idade. 

Thomaz Galhardo aposentou-se pelo decreto de 18 de novembro de 1897 e seu 

requerimento de aposentadoria, dirigido ao então Secretário dos Negócios do Interior, dr. 

Dino Bueno, terminava com as seguintes palavras: “Peço, pois, que brasileiro e sobretudo 

paulista, já dei à minha pátria tudo quanto a ela devia – mocidade, esforço, trabalho e 

dedicação” (REVISTA DO PROFESSOR, 1951, p. 18). 

Exatamente um mês após a sua aposentadoria, o professor finalmente retornou à sua 

cidade natal. Agora, Thomaz Galhardo era bem diferente daquele jovem que saíra da 

pequena vila em busca de estudo e trabalho, também não era um simples professor de 

instrução primária. Apenas esses atributos não justificariam ser recebido com “grande 

demonstração de apreço por parte dos seus patrícios, vendo-se, entre o nº dos 

demonstrantes, a câmara municipal, a diretoria e sócios do Atheneu Ubatubense, o corpo 

docente e escolar do grupo escolar ‘Esteves da Silva’ e uma banda de música” (O ESTADO DE 

S.PAULO, EXPEDIENTE, 18/12/1897). A essa altura, ele já havia se consolidado como uma 

figura pública, proeminente no cenário educacional paulista. 

Thomaz Galhardo morreu, aos 51 anos, na madrugada do dia 30 de junho de 1904, 

em um quarto particular do hospital da Santa Casa, em debilitado estado de saúde que                  

vinha se agravando a dois anos. À sua memória restou uma pequena nota na imprensa 

notificando o óbito19:  

 

O finado era um cavalheiro muito estimado pelas suas excelentes 
qualidades de caráter. Antigo secretário de instrução pública desempenhou 
esse e outros cargos com zelo e competência.  Era homem muito 
trabalhador.  Deixa algumas obras didáticas e alguns mapas do sistema                         
métrico, adotados nos nossos estabelecimentos de ensino.  À exma.  família 
enlutada enviamos a expressão dos nossos pesares (O ESTADO DE S.PAULO, 
FALECIMENTOS, 01/07/1904). 

                                                                                                                                                                                     
1892; Thomas nasceu em 26 de agosto de 1898 e foi batizado em 29 de dezembro de 1898.  Pela ordem                      
dos registros: LIVRO DE BASTISMO Nº 23, p. 34; LIVRO DE BATISMO Nº 27, p. 64; LIVRO DE BATISMO Nº 31, p. 
118. ACMSP. 
19

 Solicitamos a consulta ao acervo do Serviço Funerário Municipal e, nas pesquisas feitas nos cemitérios 
antigos de São Paulo, não há registros de onde Thomaz Galhardo foi enterrado. 
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Algumas décadas depois foi homenageado como patrono do grupo escolar                      

“Tomás Galhardo”, criado por decreto de 21 de abril de 1932, que funcionava no bairro da 

Água Branca, subdistrito da Lapa, à rua Duílio nº 203 (REVISTA DO PROFESSOR,                    

1951, p. 18). (ANEXO 1) 

Em decorrência das festividades do Terceiro Centenário de Ubatuba, evento 

organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no ano de 1937, inaugurou-se, 

no Grupo Escolar “dr. Esteves da Silva”, uma placa em homenagem ao educador. Em                    

nome do IHGSP, um acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo iniciou o discurso 

afirmando que Thomaz Galhardo destacou-se sobremaneira como educador e se manteve 

“imperecível na memória do povo ubatubano” (IHGSP-TERCEIRO CENTENÁRIO DE UBATUBA, 

1938, p. 87).  

Após o breve discurso, passou-se a palavra a Gastão Galhardo Madeira, sobrinho de 

Thomaz Galhardo, no entanto, parece que nem mesmo em sua memória tenha restado 

alguma lembrança do tio:  

Talvez neste momento seja eu o único parente, como sobrinho, de Tomaz 
Galhardo, presente a esta solenidade. Sinto-me emocionado diante de tão 
grata recordação e, em nome da viúva, filhos e parentes do homenageado, 
que verdadeiramente foi um educador no sentido mais puro da palavra, 
manifesto a gratidão de todos nós (MADEIRA in IHGSP – TERCEIRO 
CENTENÁRIO DE UBATUBA, 1938, p. 88). 

 

Na década de 1960 reviveu-se a memória do professor em evento promovido pelo 

Centro do Professorado Paulista, que inaugurou uma placa comemorativa na casa onde 

Thomaz Galhardo nasceu. Para Ubatuba foi enviada uma delegação diretores, conselheiros e 

associados daquela entidade de classe que, juntamente com os oradores locais, prestariam a 

“merecida homenagem a um educador” (RECORTE DE JORNAL, 30/06/1966. CPP – ARQUIVO 

HISTÓRICO SUD MENUCCI).  Depois disso Thomaz Galhardo ficou esquecido na memória de 

sua cidade e da educação paulista. 
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1.2  De “professor de palácio” a normalista 

 

 

Quando Thomaz Galhardo se estabeleceu em São Paulo para cursar a Escola Normal, 

a cidade deixava de ser aquele burgo acanhado e provinciano para adentrar uma nova                      

fase econômica, política e social que influenciaria profundamente a configuração                  

nacional brasileira.  

O cenário bucólico de terras férteis e abastadas, com campos e prados banhados por 

pequenos rios, com quintais e chácaras de gente do campo, recatada, empreendedora, de 

hábitos frugais e vida sem luxo, começou a se transformar de forma acelerada a partir de 

1870, de acordo com os novos moldes exigidos pela vida moderna. A cidade respirava, 

dormia e acordava pensando em modernidade. Bondes, iluminação a gás, água encanada, 

telégrafo, telefone, fotografia, calçamento de paralelepípedos... tudo parecia possível para 

uma população agora barulhenta, agitada, detentora de capital monetário e cultural, que se 

elevava num vertiginoso crescimento demográfico. São Paulo, de 1870 a 1920, transformar-

se-ia no centro econômico e político do estado, com mais de meio milhão de habitantes, o 

que lhe renderia o status de metrópole brasileira (CRUZ, 2000; FREHSE, 2005). 

O ensino obrigatório ecoou como a necessidade urgente de traspor o estado de 

penumbra e ignorância de uma sociedade majoritariamente analfabeta. “Instrução, escolas, 

é o brado de salvação da sociedade moderna”, disse o dr. Paulo do Valle, professor da      

Escola Normal de São Paulo, no discurso de inauguração do instituto no dia 16 de                      

fevereiro de 1875 (MONARCHA, 1999, p. 94). Neste período, concebia-se a escola                          

como um centro de formação profissional, de difusão do progresso intelectual e 

multiplicador de conhecimento20.    

                                                           
20

 Ainda em 1880, o estado de São Paulo contava com 462 escolas do sexo masculino e 274 escolas do sexo 
feminino, o que abrangia um total 13.210 alunos matriculados, cuja frequência foi de 11.585 alunos. No 
entanto, o número de analfabetos era alarmante. Para uma população de 837.354 habitantes, havia um total 
de 696.182 analfabetos, o que compreendia: 255.237 homens livres, 284.438 mulheres livres, 87.959 homens 
escravos e 68.548 mulheres escravas (RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA NA                        
PROVÍNCIA DE SÃO PAULO NO ANO DE 1880, PELO INSPETOR GERAL O BACHAREL FRANCISCO AURÉLIO DE 
SOUZA CARVALHO. SANTOS, TYPOGRAPHIA A VAPOR DO DIÁRIO DE SANTOS, 1881. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/). Acesso em : 13/08/2014. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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Entre a primeira fase da Escola Normal de São Paulo (1846-1867) até a sua 

reabertura, em 1875, houve na educação paulista um problema de ordem estrutural                        

no que tange à  falta  de  professores normalistas,  mediante a  potencialização da  ocupação 

do interior paulista, que possibilitou o desmembramento de grandes unidades 

administrativas e a formação de novos municípios. Consequentemente, expandiu-se o 

número de escolas e foi ampliado consideravelmente o número de cadeiras vagas para 

proverem esses estabelecimentos com pessoal qualificado. 

 

Dentre os múltiplos interesses e urgências da época que orientaram a 
fundação de uma escola Normal, está a intenção explícita de se organizar 
um instituto capaz de garantir a formação profissional e moral de 
professores da instrução primária. Para diferentes sujeitos, a inexistência 
de tal instituto faz com que a atuação dos professores confunda-se com a 
miséria material e moral da população pobre, enfraquecendo a atuação do 
estado na relação tensa e complexa entre vida pública e vida privada. Para 
eles, a escola normal deve formar o professor enquanto funcionário 
público, servidores do estado na sua profissão (MONARCHA, 1999, p. 92). 
 

 

Até 1874, a nomeação para o provimento do cargo de professor de instrução 

primária era feita mediante exames realizados em uma das dependências do Palácio do 

Governo, na presença de uma comissão composta pelo presidente da província e pelo 

inspetor geral da instrução pública. Em suma, os concursos aconteciam por meio da 

publicação de editais, seguida das normas para a inscrição e a lista dos pontos de exame, 

organizada pela comissão nomeada para esse fim. Na prática as exigências eram poucas,  em 

regra geral, seguiam parâmetros mais ou menos comuns em todos os estados: ter 18 anos 

de idade, bom procedimento, conhecimento das matérias exigidas por lei, e, se possível, 

instrução prática do ensino. Mas esse tipo de concurso vai ser alvo de muitas críticas, 

incitando a expressão jocosa de “professores de palácio”, denominação atribuída aos moços 

que por esse meio se habilitavam para as lides do magistério (RODRIGUES, 1930). 

Em meio às poucas dificuldades para o ingresso no magistério também havia o fator 

da manipulação política. Bittencourt (2008) ressalta que esse tipo de interferência dominou 

peremptoriamente a escolha dos professores, criando uma política clientelista presente nas 

nomeações, nas transferências e nas exonerações, o que resultava constantes queixas 
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presentes nos relatórios de inspetores e demais autoridades, ocasionando o                                  

atraso educacional. 

Os dirigentes educacionais contavam com a Escola Normal para sanar o que 

consideravam o gargalo da instrução pública: a formação profissional do docente. Desde o 

surgimento da escola pública, o professor era considerado um profissional mal preparado, o 

que levava as autoridades a insistirem na necessidade de curso para formação docente. Este 

discurso também criou um abismo cada vez mais profundo entre o discurso e a prática, até 

mesmo porque, até o final do século XIX, apenas 37% dos professores teriam acesso a um 

curso de formação profissional, resultando continuamente numa “formação na prática” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 170).  

Verifica-se nesse período uma profusão de iniciativas em torno da ideia de escola 

normal como instituição sistematizadora e produtora de regras de conduta do professor 

quanto aos procedimentos didáticos, aspirações políticas, atuação profissional, 

comportamento público e privado, nos quais não cabiam mais os critérios ditados pelo “ver 

fazer” e “ouvir dizer”. Postula-se, então, a formação profissional por meio da “leitura de 

livros, estudo metódico e exercícios práticos” (MONARCHA, 1999, p. 93)21. 

Thomaz Galhardo, como a maioria dos professores desse período, iniciou a docência 

no ensino primário22 como “professor de palácio”. Conforme registro na Revista do 

Professor (1951, p. 18), sua primeira experiência foi em 1871, com 19 anos de idade na 

cidade de Santos. Essa informação se confirma, pois, em 12 de abril de 1871, Thomaz 

Galhardo requereu ao governo provincial para prestar exame, neste caso, para a cadeira do 

bairro de Cajurú, distrito de Batatais. Em seguida, no dia 27 do corrente, dispunha-se a 

prestar exame à cadeira de superior categoria. Os dois pedidos podem estar se referindo a 

uma mesma situação, mas também podem indicar que ele já lecionava e estava pleiteando 

                                                           
21

 É importante considerar que, durante muito tempo, houve uma tendência na historiografia da educação em 
referir-se às décadas de 1890 e de 1920 como privilegiadas em termos de propostas e realizações oficiais na 
Escola Normal de São Paulo, colocando na penumbra os demais períodos que compuseram a história dessa 
instituição. Maria Lucia Hilsdorf (2008) aponta a importância da corrente revisionista da historiografia da 
educação brasileira, da qual somos todos devedores na atualidade, ao explicar as raízes do mecanismo de 
apagamento de sua história no período imperial pelo movimento de exaltação da ação do governo republicano. 
22

 Utilizo a denominação “ensino primário” para me referir ao nível de modalidade de ensino, instituído 
formalmente no final do século XIX e ordenado de acordo com os preceitos “modernos” de educação que 
corroboravam com o vertiginoso crescimento dos “conhecimentos escolarizados”. Esse termo veio substituir a 
terminologia “instrução elementar” que, por conseguinte, se sobrepôs às “escolas de primeiras letras”, 
correspondente ao momento inicial de estruturação do Estado imperial e, portanto, às primeiras iniciativas de 
se legislar sobre o tema. A propósito consultar Faria Filho (2007). 
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uma vaga em outra localidade, talvez em Santos, como atesta a Revista do Professor (1951, 

p. 18). No entanto, há uma terceira hipótese, que não podemos descartar: ele poderia                       

estar se inscrevendo pela primeira vez para prestar os exames, como mandava o 

procedimento da época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pedido de Thomaz Galhardo para concorrer à vaga em Batatais (1871). 
Fonte: Livro de carreira do professor: documentos encadernados. Ordem EO1084 – APESP. 

 

 

Figura 5: Pedido de Thomaz Galhardo para prestar exame de categoria superior (1871) 
Fonte: Livro de carreira do professor: documentos encadernados. Ordem EO1084 – APESP. 
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 Não sabemos, de fato, onde Thomaz Galhardo trabalhou nos primeiros anos de 1870.  

Segundo os registros da relação dos alunos da Escola Normal de São Paulo, de 1875 a 1876, 

os alunos que já haviam ingressado na docência eram denominados pela instituição de 

“alunos-mestres”. Thomaz Galhardo aparece na relação como um desses professores.                     

(ANEXO 2 E 3)  

Quando Thomaz Galhardo ingressou na Escola Normal de São Paulo, em sua segunda 

fase, a instituição havia sido recriada com a promulgação da lei nº 9, de 22 de março de 

1874, pelo presidente da província dr. João Theodoro Xavier de Mattos, sob a direção do 

inspetor geral da instrução pública, Francisco Aurélio de Souza Carvalho23. A instituição 

destinava-se a habilitar profissionais voltados ao magistério da instrução primária. O 

professor diplomado obtinha a carta de normalista, assinada pelo inspetor e professores do 

instituto, e, quando provido na cadeira de primeiras letras, tornava-se vitalício no cargo.   

Aqueles que já eram professores públicos poderiam matricular-se na Escola Normal 

de São Paulo, recebendo seus vencimentos pelo período de dois anos. Provavelmente era 

uma forma de incentivar os “alunos-mestres” desejosos de obter a carta e os privilégios do 

professor normalista, uma vez que “aprovados plenamente” em todas as matérias do curso, 

teriam direito de receber os salários mais elevados. 

O curso, iniciado em 1875, teve duração de dois anos, destinado apenas aos moços. 

Para matricular-se, o candidato deveria atender às seguintes exigências: ser maior de 16 

anos, saber ler, escrever e contar, comprovar moralidade notória, não sofrer de moléstias 

contagiosas nem ser portador de defeitos físicos que o inabilitassem para a profissão, além 

de recolher a taxa de 10$000 à Coletoria Provincial. O valor deveria ser pago por                           

todos aqueles que não fossem professores públicos ou reconhecidamente pobres 

(MONARCHA, 1999).  

No primeiro ano de funcionamento, matricularam-se 33 alunos para frequentaram as 

aulas no período de 15 de janeiro a 15 de novembro. Como a escola não possuía edifício 

próprio, as aulas funcionariam provisoriamente numa sala do Curso Anexo à Faculdade de 

Direito. As aulas do Curso Anexo eram dadas pela manhã e as da Escola Normal à tarde.   

 

                                                           
23

 Francisco Aurélio de Souza Carvalho foi nomeado inspetor geral da instrução pública da província de São 
Paulo, em 1873, durante o governo provincial do dr. João Theodoro Xavier de Mattos, e ocupou o cargo até 
1885. 
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O provimento das cadeiras para compor o corpo docente deveria ser feito por meio 

de concurso, no entanto, a fim de dar início às aulas, o governo nomeou interinamente 

apenas dois professores: Paulo Antonio do Valle e Américo Ferreira de Abreu, responsáveis 

pelas seguintes disciplinas: 

 

 

 

 

1ª cadeira –  dr. Paulo Antonio do Valle 

 Língua Nacional 

 Língua Francesa 

 Aritmética 

 Sistema Métrico 

 Caligrafia 

 Doutrina Cristã 

 Metódica 

 Pedagogia 

 

2ª cadeira – dr.  Américo Ferreira de Abreu 

 História Sagrada 

  História Universal 

 Geografia 

 Elementos de Cosmografia 

 
Quadro 1: Professores e disciplinas da Escola Normal de 1875. 
Fonte: RODRIGUES, João Lourenço. Um retrospecto. Alguns subsídios para a história pragmática do ensino 
público em São Paulo. São Paulo: Instituto D. Ana Rosa, 1930. 

 

 

 Ao final de 1875, realizaram-se os primeiros exames anuais desse instituto.  Dos 33 

alunos matriculados, alguns desistiram, outros foram reprovados, sendo promovidos 25 

alunos para o segundo ano. Dos aprovados, seis alunos destacaram-se, recebendo menção 

honrosa: Cesário Lange Adrien, Fidelis de Oliveira, Luiz Gonzaga de C. Freitas, Manoel dos 

Reys, Olympio Catão e Thomaz Galhardo (RODRIGUES, 1930). 

Por meio da lista de pontos e das provas escritas de algumas disciplinas, podemos                 

ter ideia da estrutura curricular a qual estavam submetidos os normalistas nos                           

exames  finais de 1875: 

Pedagogia: 1 – O que seja pedagogia, qual sua matéria, e em quantas 
partes se divide o seu estudo; 2 – Educação e instrução; 3 – Espécies de 
educação; 4 – Educação física; 5 – Educação intelectual; 6 – O professor e 
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seus predicados; 7 – A escola e suas condições materiais; 8 – Mobília, 
utensílios da escola; 9 – Métodos de ensino; 10 – Penas e recompensas na 
escola; 11 – Métodos disciplinares na escola; 12 – Métodos de leitura. 
Doutrina Cristã: 1 – O que seja doutrina cristã, e de quantas partes consta 
seu catecismo; 2 – Profissão de fé católica; 3 – O Credo; 4 – Mandamentos 
da lei de Deus; 5 – Mandamentos da santíssima madre Igreja; 6 – 
Sacramentos da lei da graça; 7 – Sacramentos em geral; 8 – Sacramentos do 
batismo; 9 – Oração em geral; 10 – Oração dominical e outros; 11 – 
Sacramentos da Eucaristia; 12 – Os pecados e as virtudes. 
Caligrafia: 1 – Letras primitivas e letras derivadas; 2 – Formação das letras; 
3 – Letras maiúsculas e minúsculas e seus usos; 4 – Bastardo, bastardinho e 
cursiva, e seus usos; 5 – Modo de aparar a pena; 6 – Posição do corpo, 
modo de pegar a pena, colocação do papel ou do livro; 7 – Modos de traçar 
as letras; 8 – Métodos de escrever; 9 – Métodos de letra cursiva; 10 – 
Primeiras lições de escrita; 11 – Inclinação das letras; 12 – União das letras 
e espaços entre as palavras, bem com a divisão delas no fim da linha (in 
MONARCHA, 1999, p. 97-98). 

 

 Segundo Monarcha (1999, p. 93), o pensamento reformador da época concebia a 

Escola Normal de São Paulo como um “centro de formação profissional, difusão do 

progresso intelectual e multiplicador do conhecimento”.  

 Na prática, no ano de 1876, alteraram-se os aspectos administrativos e didático-

pedagógicos da instituição, objetivando melhor definição e maior abrangência do instituto. 

O candidato que pleiteasse a matrícula deveria ter 18 anos, saber ler, escrever, contar, 

executar as quatro operações e ter domínios de caligrafia. Foram criadas também mais duas 

cadeiras de ensino e, prosseguindo a tradição dos bacharéis, todos os professores nomeados 

para as cadeiras da Escola Normal eram titulados pela Faculdade de Direito de São Paulo24. 

Para o provimento dos cargos, houve o acréscimo do corpo docente com a nomeação de 

três novos professores: Melchiades da Boa Morte Trigueiro, que substitui Paulo Antônio do 

Valle, João Bernardes da Silva e Antonio Augusto de Bulhões Jardim. 

Todavia, a saída de Antonio do Valle não ocorreu de forma pacífica. Desde sua 

nomeação, em 1875, para a 1ª cadeira – na qual era detentor da maioria das disciplinas – 

houve muita polêmica quanto aos procedimentos adotados para o concurso pelo qual                  

fora nomeado, denunciado como fraudulento. Além das intempéries, o professor, 

involuntariamente, teve que abrir mão do cargo, uma vez que já era lente do Curso Anexo da 

                                                           
24

 Para saber sobre a biografia dos professores da Escola Normal de São Paulo, consultar a dissertação de 
mestrado de Marcia Hilsdorf Dias (2002). 
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Faculdade de Direito, acumulando duas funções, o que era proibido por lei (A PROVÍNCIA DE 

SÃO PAULO, SEÇÃO LIVRE, 11/05/1875, 12/05/1875).   

 

1ª cadeira – dr. Melchiades da Boa Morte Trigueiro  Língua Nacional 

 Aritmética 

2ª cadeira – dr. João Bernardes da Silva  Francês 

 Metódica 

 Pedagogia 

3ª cadeira – dr. Américo Ferreira de Abreu  Cosmografia  

  Geografia 

4ª cadeira – dr. Antonio Augusto de Bulhões Jardim  História Sagrada e Sagrada 

 História Pátria 

 Lógica 

 
Quadro 2: Professores e disciplinas da Escola Normal de 1876. 
Fonte: RODRIGUES, João Lourenço. Um retrospecto. Alguns subsídios para a história pragmática do ensino 
público em São Paulo. São Paulo: Instituto D. Ana Rosa, 1930. 

 

 

Os professores faziam frequentes sabatinas orais com os alunos. “O lente sorteava ou 

designava 12 alunos, os quais se sentavam em dois bancos, frente a frente, divididos em dois 

grupos: 6 eram arguentes e 6 defendentes. Terminada a primeira série de arguições, os 

arguentes passavam a defendentes e vice-versa” (RODRIGUES, 1930, p. 90). 

Os exercícios práticos também eram realizados pelos alunos-mestres em escolas de 

primeiras letras da capital, acompanhados pelo professor da 1ª cadeira, dr. Paulo do Valle e 

pelo inspetor geral da instrução pública, Francisco Aurélio de Souza Carvalho. Os alunos-

mestres recebiam o plano de aula, ministravam para os examinadores e, em seguida, eram 

interrogados quanto aos diferentes métodos de ensino e a distribuição do material da escola 

(A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, NOTICIÁRIO, 23/11/1875). 

Quanto ao modelo de prova escrita a que os alunos eram submetidos, temos o 

exemplo da avaliação elaborada pelo professor Américo F. de Abreu, com os tópicos da 

disciplina de História Universal, provavelmente aplicada em 15 de novembro de 1876: 
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 1º Definição de História, suas fontes de divisão. 
 2ª Criação do Mundo. 
 3º Criação do Homem. 

4º Qual a vida dos povos antes de se constituírem em Estados? Qual a parte 
da terra primeiramente habitada? Quais os estados antes da monarquia de 
Ciro? 
5º Quais os fatos principais da História desde Ciro, o Persa, até Alexandre, o 
Macedônio? 

 6º Fatos principais desde Alexandre o Macedônio até Otaviano Augusto. 
7º Fatos principais desde Otaviano Augusto até a queda do Império 
Romano. 
8º Fatos principais desde Carlos Magno até a descoberta da América 
(inclusive). 
9º Tempos modernos apreciados pela invenção da bússola até a descoberta 
da América.  
10º Reforma religiosa e revolução francesa (in ROCHA, 1999, p. 30). 

 

No segundo e último ano do curso, dos 25 alunos que haviam sido aprovados, 

somente 20 diplomaram-se. Após quase uma década sem escola de formação de 

professores, foram estes os primeiros normalistas, da turma de Thomaz Galhardo, conforme 

registro de Rodrigues (1930, p. 96): 

 

1. Antonio Carlos Sardenberg 

2. Cesario Lange Adrien  

3. Fidelis de Oliveira 

4. Francisco Pedro do Canto 

5. João Alves Siqueira 

6. João Ferraz de Oliveira Lima  

7. Joaquim Lopes da Silva 

8. José Antonio Lopes Ferreira 

9. José Benedicto Corrêa Salgado 

10. José Julio Goulart 

11. José Luiz Flaquer - Redação 

12. Lindolpho Francisco de Paula 

13. Luiz Gonzaga de Campos Freitas 

14. Manoel dos Reys  

15. Marcellino B. Gonçalves de Carvalho 

16. Octaviano Augusto de Oliveira  

17. Olympio Catão  

18. Pedro Alves Corrêa do Amaral 

19. Thomaz Paulo do Bom Sucesso Galhardo  

20. Tobias Jardim Martins da Silva  
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Segundo Nóvoa (1999, p. 18), as escolas normais representam uma conquista 

importante do professorado, uma vez que elas estão na “origem de uma verdadeira 

mutação sociológica do corpo docente: o ‘velho’ mestre-escola é definitivamente substituído 

pelo ‘novo’ professor de instrução primária”. 

Para esses professores recém-formados, a carta de normalista denotava aquisição de 

cultura e oportunidade de emprego na administração pública, ou ainda o ingresso na 

Faculdade de Direito, motivos que atraíram indivíduos, em sua grande maioria, pobres à 

procura de promoção social.  

Na época em que Thomaz Galhardo e seus colegas se formaram, a Escola Normal 

representava a “mutação sociológica docente” e o primeiro passo para a promoção social. 

Contudo, ainda não havia a estabilidade institucional e a projeção no ambiente cultural da 

província que veio conquistar pouco tempo depois, obscurecendo, inclusive, outras 

instituições de ensino e cultura como a Faculdade de Direito e o Seminário Episcopal25. 

A partir de 1870, São Paulo conhecia pela primeira vez o que significava concentrar 

predomínio econômico e político no mesmo local. A ascendente elite cafeeira paulista previa 

e articulava para sua cidade um novo cenário cultural. Para isso, era preciso criar uma elite 

intelectual atenta às vicissitudes da nova configuração paulista. A Faculdade de Direito foi 

um dos seus principais pilares (SCHWARCZ, 2011).  

De acordo com Adorno (1988), as Academias de Direito viabilizaram a constituição de 

uma verdadeira intelligentsia profissional liberal, oriunda de uma sociedade                       

agrário-escravista. Operando no contexto de uma monarquia patrimonial, elegeu-se o 

bacharel como a figura central nos quadros políticos e administrativos, apropriando-os                   

das oportunidades de acesso e promoção nas carreiras diretivas dos órgãos centrais e 

regionais de governo.  

 

Toda uma “trama” intricada de relações e de práticas sociais constituiu o 
terreno sobre o qual se edificou o universo ideológico que fez emergir o 
principal intelectual da sociedade brasileira: o bacharel. Tratou-se de um 
intelectual que se desenvolveu às expensas de uma vida acadêmica 

                                                           
25

 De acordo com Monarcha (1999, p. 112), “padres instruídos no Seminário Episcopal, intelectuais citadinos e 
pobre que partilham dogmas da Religião da Humanidade, bacharéis diplomados pela Faculdade de Direito e 
por vezes descendentes de linhagens antigas, confrontam-se durante a década de 1880, disputando a 
condução ideológica da Escola Normal de São Paulo”. Graças à Escola Normal, os intelectuais erigidos nessa 
instituição, sonham com o “porvir da nação”. 
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controvertida, agitada e heterogênea, construída nos interiores dos 
institutos e associações acadêmicos, que teve no jornalismo seu mais eficaz 
instrumento de luta e tornou viável a emergência de uma ética jurídica 
liberal, defensora das liberdades e da vigília permanente da sociedade. As 
Academias de Direito fomentaram um tipo de intelectual produtor de                 
um saber sobre a nação, saber que se sobrepôs aos temas exclusivamente 
 jurídicos e que avançou sobre outros objetos de saber. Um intelectual 
educado e disciplinado, do ponto de vista político e moral, segundo teses e 
princípios liberais (ADORNO, 1988, p. 79). 

 

 

As características da vida acadêmica em São Paulo são, portanto, exemplares para 

compreender o sentido e o significado da gênese do processo de profissionalização da 

política, na sociedade brasileira, e mesmo entender as raízes da burocratização do aparelho 

governamental. A faculdade paulista se transformou rapidamente em um centro de “eleitos” 

especialmente treinados para a condução do destino da nação, o “celeiro de um verdadeiro 

‘mandarinato imperial’ de bacharéis” (ADORNO, 1988, p. 79). Além disso, a força desse 

pertencimento não se estabeleceu apenas no interior da instituição, mas extrapolou                           

seus muros e se efetivou igualmente nos espaços de convivência e/ou disputas, criados                      

no seu entorno. 

 Provavelmente procurando a ascensão social que o título de bacharel oferecia, após 

formar-se pela Escola Normal, Thomaz Galhardo prestou os exames preparatórios para a 

Faculdade de Direito de São Paulo. Não sabemos quantos exames ele prestou, porém, pelas 

informações recuperadas, em 1880 foi aprovado em latim (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 

NOTICIÁRIO, 12/12/1880) e em 1882 foi aprovado “plenamente” em inglês (A PROVÍNCIA DE 

SÃO PAULO, NOTICIÁRIO, 02/12/1882). 

O que teria movido Thomaz Galhardo a desistir do título de bacharel? Sem 

informações a respeito, podemos inferir que a estabilidade do ensino público e o                            

seu engajamento político talvez o tenham feito declinar da primeira opção, dedicando-se 

exclusivamente ao magistério. Até mesmo porque, saindo da condição de normalista, os 

professores encontraram no serviço estatal a estabilidade não conquistada até                         

então. Nos cargos públicos eles se tornaram os “olhos e braços da Monarquia”           

(MONARCHA, 1999, p. 113).  

Ademais, estabelecia-se o reconhecimento social da categoria profissional de 

normalista, assim como os bacharéis, os professores de instrução primária passaram a 
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ocupar cargos na administração educacional, liderar movimentos associativos do magistério, 

assessorar autoridades educacionais e produzir material didático e de divulgação das novas 

ideias e tendências metodológicas, especialmente no que dizia respeito ao ensino da leitura.  

Além dessas funções também trabalharam em instituições de ensino privado e, 

muitos deles abriram seus próprios estabelecimentos particulares, como tentou fazer 

Thomaz Galhardo e seu colega de magistério, Cesário Lande Adrien26.  

 

 

 Figura 6: Externato de Thomaz Galhardo e Cesário Lange 
 Fonte: A Província de São Paulo, Anúncio, 05/04/1878 

 
 

Entre a formação na Escola Normal, a tentativa de abrir uma escola e os exames 

preparatórios para a Faculdade de Direito, Thomaz Galhardo foi nomeado, em 1878, para a 

3ª Escola de Santos, recém-criada pela lei nº 70 de 13 de abril de 1878. Entrou em exercício 

no dia 25 de novembro do corrente, tendo lecionado até julho de 1879, pois já havia sido 

autorizado pelo governo provincial a remover-se para a cadeira do bairro da Aleluia, em 

Tatuí. No entanto, Thomaz Galhardo nem chegou a mudar-se para o interior, permutando a 

cadeira com seu colega de turma da Escola Normal, Cesário Lange Adrien, professor da 

Freguesia da Sé (LIVRO DE CARREIRA DO PROFESSOR. DOCUMENTOS ENCADERNADOS. 

ORDEM EO1084 – APESP). 

 

                                                           
26

 Não localizamos qualquer outra notícia sobre o Externato Santa Cruz. Provavelmente o projeto resultou                   
em malogro. 
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1.3 O professor de instrução primária como intelectual da educação 

 

 

Em 1879, Thomaz Galhardo mudou-se para a Freguesia da Sé e começou a trabalhar 

na Escola do terceiro distrito da Sé, Sul27. Logo que assumiu a cadeira de ensino primário, em 

11 de agosto, o professor emitiu um relatório ao Inspetor Geral da Instrução Pública, 

Francisco Aurélio de Souza Carvalho, em cumprimento ao regulamento de 18 de abril de 

1869 que previa aos professores apresentarem relatórios anuais da relação dos alunos 

matriculados e das condições didático-pedagógica.  

 

 

Figura 7: Relatório apresentado por Thomaz Galhardo – 1879.  
Fonte: GALHARDO, Thomaz Paulo B. S. Relatório apresentado ao ilmo. sr. dr. inspetor geral da instrução 
pública pelo professor do terceiro distrito literário de S. Paulo. S.Paulo, Typ. da Gazeta do Povo, 1879. Acervo 
da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. 

                                                           
27

 Em 1880, as escolas da Freguesia da Sé eram divididas em distritos literários e distribuídas da seguinte forma: 
na região sul havia as escolas do 2ª, 3º e 20º distritos. Na região norte as escolas do 1º e 4º distritos. Relatório 
sobre o estado da instrução pública na província de São Paulo, no ano de 1880, pelo Inspetor Geral o bacharel 
Francisco Aurélio De Souza Carvalho. Santos, Typographia a vapor do Diário de Santos, 1881. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/. Acesso em 13/08/2014. 
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O relatório impresso, apresentado por Thomaz Galhardo, tem dez páginas. Trata-se 

de um documento pouco comum comparado aos demais relatórios de professor e até 

mesmo de inspetores de ensino, pois normalmente os relatórios eram concisos e entregues 

como manuscritos. Assim descreve o professor sua situação educacional:  

 
Desde essa data tenho exercido sem interrupção o magistério público, com 
a frequência de cinquenta alunos, dos sessenta e quatro, que se acham 
matriculados, os quais estão divididos em seis classes, sendo a primeira 
composta de oito alunos, a segunda de nove, a terceira de sete, a quarta de 
sete, a quinta de doze e a sexta de vinte e um, subdividida em três turmas. 
Pelo mapa junto verá v.s. o estado de adiantamento de cada um deles, e 
por isso dispenso-me de tratar dessa matéria aqui (GALHARDO,            
RELATÓRIO, 1879, p. 3). 

 
 

O professor público é representado pelo discurso oficial como alavanca moral e 

pequeno funcionário público que desfruta de vida segura e estável. Mas ele acaba 

abandonado pelo Estado, pelas agruras do magistério público, uma vez que as condições do 

trabalho pedagógico das escolas eram precárias, como atesta Thomaz Galhardo. 

 
Ao tomar sobre meus ombros a árdua tarefa de reger esta escola, reclamei 
logo de v. s. providências em ordem a ser ela provida de móveis e 
utensílios, por isso que os existentes nem podiam acomodar o elevado 
número de alunos frequentes, nem estavam em relação com o progresso, 
que ostenta esta capital. 
Felizmente, minha reclamação foi por v. s. benevolamente acolhida, como 
não podia deixar de acontecer, e, em virtude da portaria de 26 de 
setembro, tive autorização para realizar a compra de móveis e utensílios, de 
conformidade com uma tabela, que veio anexa à portaria. 
Aguardo as próximas férias de dezembro para realizar essa compra, e poder 
assim efetuar a reforma, há tanto tempo solicitada, de móveis para esta 
escola (GALHARDO, RELATÓRIO, 1879, p. 4). 

 

Aproveita o ensejo para cobrar de suas autoridades a promessa de que a 3ª Escola da 

Sé funcionaria em uma das dependências da assembleia provincial: 

 
O bom êxito dessa reclamação me anima a pedir a v. s. que empregue seu 
valimento a fim de poder esta escola funcionar em casa própria, ou, ao 
menos, em uma sala que tenha as acomodações precisas para isso.  
Quando se tratou de reformar o edifício em que hoje funciona a assembleia 
provincial, o ilustre administrador da província, que iniciou essa obra, 
destinava uma das salas para o funcionamento da escola do terceiro 
distrito; pronto, porém, o edifício, não mais se falou nisso. 
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Releva notar que mais necessidade de casa tem a escola do centro da 
cidade, onde os aluguéis são excessivamente elevados, do que as dos 
subúrbios. No entanto, em dois arrabaldes da capital é que existem as duas 
únicas escolas, que conta esta província, a primeira do império, pelo seu 
progresso esplêndido futuro (GALHARDO, RELATÓRIO, 1879, p. 4-5). 

 

 
Além das péssimas condições físicas dos estabelecimentos de ensino, ficava a cargo 

dos mestres o custo do edifício para o serviço escolar, não suportando, então, a 

desproporcional despesa: 

 
A obrigação imposta ao professorado de tirar de seus exíguos vencimentos 
o necessário para aluguel de casa, com acomodações precisas para nela 
funcionar a escola, sobre ser penosa por forçar o professor a distrair para 
esse fim grande parte de seus pequenos ordenados, redunda em prejuízo 
dos alunos, que, mal acomodados, com falta de ar e luz, respirando uma 
atmosfera impura, qual a que resulta da aglomeração de muitas pessoas 
em um pequeno espaço, ou nada aproveitam do ensino, ou perdem a 
saúde, o que é ainda pior (GALHARDO, RELATÓRIO, 1879, p. 5). 

 

Cumpre notar, segundo Thomaz Galhardo (RELATÓRIO, 1879, p. 5-6), que os 

progressos materiais da província de São Paulo a colocavam em situação de vantagem às 

demais do país, mas o mesmo não se poderia dizer da instrução pública. O simples confronto 

da estatística afirmava essa proposição. A falta de regimento interno para as escolas a fim de 

uniformizar o ensino, a escassez de mobiliário adequado, as casas construídas sem as 

prescrições da higiene e da pedagogia tornavam a instrução primária da província deficiente 

e ilusória, pela falta de cumprimento do que previa a constituição. Para ele, eram tristes as 

projeções sobre o futuro do ensino, vendo-se que “nada se inicia, nada se experimenta, 

nada se reforma, e tudo promete permanecer neste estado desalentador”. 

O progresso de qualquer país somente teria razão na instrução das massas, pois o 

“povo mais instruído é o mais livre; e o mais livre é o que mais se aproxima do ideal da 

humanidade”. Esse era o dever de todo governante e não 

 
[...] espalhar desarrazoadamente cadeiras por toda a província; provê-las 
com indivíduos que, pela maior parte, são professores na impossibilidade 
em que se acham de ocupar outros empregos; dar-lhes vencimentos 
insuficientes para as mais urgentes necessidades da vida, obrigando-os 
ainda a darem casas, e, nos povoados mais distantes, a comprarem móveis 
e utensílios, pode ser tudo, menos trabalhar pela instrução, menos cumprir 
a promessa constitucional; porque o professor nestas condições não pode 
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exercer satisfatoriamente o magistério, e improfícua se torne a despesa 
com ele feita (GALHARDO, RELATÓRIO, 1879, p. 6). 
 

Para a verdadeira reforma educacional era preciso empreender grandes reformas, 

começando pelo professorado, com a abertura de “verdadeiras escolas normais”. Era preciso 

garantir-lhes uma aposentadoria mais “humanitária” do que a que as leis em vigor 

estabeleciam, cercando esse funcionário público de prestígio e consideração, que o tornasse 

independente e liberto da cadeia de necessidades, que o sufocava e esmagava. 

 

As leis sobre a instrução pública desta província, organizadas sem o 
necessário estudo prévio e conhecimentos de pedagogia, formam um 
perfeito caos, de onde surgem unicamente disposições contra o 
professorado, que, na sua humilde e paciente resignação, nem ousa 
reclamar, temendo que lhe falte, e à sua família, o pão de amanhã 
(GALHARDO, RELATÓRIO, 1879, p. 7). 
 

 

Para Galhardo, o professor sofria no presente as privações à que estava sujeito pela 

exiguidade de seus vencimentos, pois, em nenhuma classe de funcionários públicos cabia a 

dolorosa obrigação de custear um substituto, no caso de doença. Para nenhuma classe se 

impunha a obrigação de pagar o aluguel da casa em que funciona a sua repartição... 

somente ao professorado da província de São Paulo. 

Cobrava, então, de Francisco Aurélio de Souza Carvalho, medidas para o desalentado 

estado da instrução primária da província que, em seis anos, quase dobrou o número de 

escolas, mas não deu um passo em termos de instrução: 

 

Façam-se as reformas de que necessita a instrução, colocando-se v. s., que 
o pode fazer, na frente dessa cruzada contra a ignorância; inicie-se o 
funcionamento da escola normal sobre bases mais certas e seguras; eleve-
se o professorado à altura de seu sacerdócio; reorganizem-se as escolas 
públicas, e o progresso futuro será o fruto dos esforços do presente, e o 
ensino obrigatório, que até esta data não tem execução, se tornará 
completamente desnecessário. Enquanto estas deliberações, de 
transcendente alcance para o ensino popular, não forem realizadas, nada se 
poderá esperar (GALHARDO, RELATÓRIO, 1879, p. 8). 
 

 

O relatório de Thomaz Galhardo apresenta-nos significativos indícios de um 

engajamento político, mas, sobretudo como um corpo de saberes e de técnicas construídos,  
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na medida em que se organiza em torno de princípios e de estratégias de ensino. É 

importante sublinhar que esse corpo de saberes e de técnicas – um saber específico, isto é, 

um saber pedagógico – quase sempre foi produzido no exterior do “mundo dos 

professores”, por teóricos e especialistas da educação (NÓVOA, 1999, p. 16). 

Mas as dinâmicas de afirmação e de reconhecimento social dos professores 

mostraram, ao longo dos anos, que o processo de profissionalização da atividade docente 

serviu de base à legitimação da corporação dos professores sob um conjunto de 

competências técnicas. A importância do título de normalista ilustra o suporte legal ao 

exercício da atividade docente, uma vez que contribui para a delimitação do campo 

profissional do ensino e para a atribuição ao professorado do direito exclusivo de 

intervenção no seu campo de atuação. 

 
Os professores são funcionários, mas de um tipo particular, pois a sua ação 
está impregnada de uma forte intencionalidade política, devido aos 
projetos e às finalidades sociais de que são portadores. No momento em 
que a escola se impõe como instrumento privilegiado da estratificação 
social, os professores passam a ocupar um lugar-charneira nos percursos de 
ascensão social, personificando as esperanças de mobilidade de diversas 
camadas da população: agentes culturais, os professores são também, 
inevitavelmente, agentes políticos. 
Os professores são os protagonistas no terreno da grande operação 
histórica da escolarização, assumindo a tarefa de promover o valor 
educação: ao fazê-lo, criam as condições para a valorização das suas 
funções e, portanto, para a melhoria do seu estatuto socioprofissional 
(NÓVOA, 1999, p. 17-18. Grifos do autor). 

 

 Porém, se o Estado desempenhou a função de enquadramento profissional dos 

professores, é preciso deixar claro, conforme reitera Nóvoa (1999, p. 17-19), que a 

funcionalização foi uma vontade partilhada do Estado e do corpo docente. Apesar do 

modelo ideal dos professores situar-se a meio caminho entre o funcionalismo e a profissão 

liberal, ao longo da história sempre procuraram conjugar os privilégios de ambos os 

estatutos. Por outro lado, a “indefinição” do estatuto e o relativo “isolamento social”, que 

previa a constituição de um corpo de profissionais isolados, submetidos à disciplina do 

Estado, resultou em um processo de solidariedade interna ao corpo docente e, num certo 

sentido, à emergência de uma identidade profissional que não pode ser compreendida em 

toda a sua complexidade sem olhar para a ação das associações de professores.  
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De facto, coincidindo com os esforços de implantação do ensino normal, 
assiste-se em meados do século XIX ao aparecimento de um “novo” 
movimento associativo docente, que corresponde a uma tomada de 
consciência dos seus interesses como grupo profissional. Trata-se de um 
momento importante do processo de profissionalização, na medida em que 
estas associações pressupõem a existência de um trabalho prévio de 
constituição dos professores em corpo solidário e de elaboração de uma 
mentalidade comum: não espanta, por isso, que a associações tenham à 
sua frente professores e antigos alunos normalistas, portadores de um 
projeto renovado da profissão docente (NÓVOA, 1999, p. 19). 

 

Em busca da melhoria do estatuto, do controle da profissão e definição de uma 

carreira, as associações de professores representam o processo decisivo da constituição de 

um ‘espírito de corpo’ desses profissionais, reforçando os laços de solidariedade entre tais 

sujeitos sociais. Reconhecendo-se como grupo, partilhando aspirações e interesses, 

entende-se o engajamento político e profissional de Thomaz Galhardo que, em seu relatório 

ao inspetor geral de instrução pública, reivindica sobretudo, melhores condições de trabalho 

para sua categoria. No entanto, esse movimento em torno das associações já vinha sendo 

gestado desde o primeiro ano na Escola Normal, quando ele e seu grupo de pertencimento 

já se articulavam nesse sentido.  

Em 1875, boa parte dos alunos da Escola Normal se organizou para gerir os trabalhos 

da Associação Pedagógica União Escolástica, uma associação de professores primários. Na 

eleição de 1875, foram nomeados os seguintes normalistas: Olympio Catão como presidente 

e redator chefe do periódico A Educação; Manoel dos Reys, adjunto do secretário; Thomaz 

Galhardo para 2º orador e redator do periódico da associação, também como membro da 

comissão literária, dividindo a última atribuição com Cesário Lange, que, além desse 

encargo, responsabilizava-se pela sindicância do órgão; a Redação ficava por conta de 

Thomaz Galhardo e Octaviano Augusto de Oliveira; e a seção Economia ficava sob a 

responsabilidade de João Ferraz de Oliveira Lima, Joaquim Lopes da Silva e Tobias Jardim 

Martins da Silva. 

Uma das principais finalidades da Associação Pedagógica União Escolástica era a 

publicação do periódico A Educação que, em seu segundo número elaborado pela nova 

comissão nomeada, trazia como temas o ‘relatório’ de Olympio Catão – professor de 

primeiras letras do Instituto de Educandos Artífices – apresentado ao diretor desse instituto, 
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o “estatuto da União Escolástica”, “uma carta de colaboração”, além da “seção noticiosa e 

variedades” (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, NOTICIÁRIO, 17/12/1875). 

Presencia-se, por volta dos anos 70, o destaque à dimensão intelectual do ofício 

educativo, esboçando a figura do professor primário como o intelectual orgânico do estado 

nacional. Esse novo tipo de intelectual, na acepção de Gramsci (1982), conjuga-se à 

educação técnica, a categorias especializadas para o exercício da função intelectual,                       

num imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador,                            

persuasor permanente.  

Essas categorias formam-se em conexão com todos os grupos sociais, sobretudo, em 

conexão com os grupos sociais dominantes, nos quais sofrem elaborações mais amplas e 

complexas, o que não ocorre num terreno democrático abstrato, mas de acordo com 

processos históricos tradicionais muito concretos. Elege-se, assim, camadas que “produzem 

intelectuais”, “mediatizadas” pelo contexto social, pelo conjunto das superestruturas, do 

qual os intelectuais são precisamente os “funcionários” (GRAMSCI, 1982, p. 10). 

O engajamento desses professores primários como intelectuais da educação elucida 

acerca do papel social ocupado por eles na cena política. Para essa geração, tudo estava de 

certa forma, por fazer: organizar associações, mobilizar a categoria, definir medidas e 

diretrizes para a educação pública, reformar o ensino primário.  

A reforma do ensino primário foi um tema caro para os sujeitos que estavam 

pensando a educação em termos macroestruturais. Chamados a participarem da reforma a 

ser feita pela comissão de instrução pública, em 1880, os professores “mais inteligentes e 

interessados na reforma” apresentavam suas propostas e “ideias que o estudo e a prática 

lhes vão sugerindo”, a respeito das medidas tomadas pela referida comissão, conforme foi 

registrado na Província de São Paulo. 

 

Agora mesmo temos debaixo das vistas o trabalho de um inteligente 
professor, o sr. Bomsucesso Galhardo, que mostra o interesse que ele toma 
por sua classe e pela instrução pública. Julgamos de conveniência animar 
essa disposição do professorado [...] Entre esses trabalhos devem aparecer 
muitas ideias aceitáveis, muitas observações dignas de notas [...] Erguer os 
mestres do abatimento moral em que se acham estimulá-los a estudar, 
pensar e reunir os resultados de suas experiências na aplicação dos 
métodos, é uma necessidade: e para tais fins devem convergir os esforços 
dos que trabalham seriamente pela reforma da instrução primária. É por  
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isso que aplaudimos o procedimento dos professores que tem mandado à 
comissão as suas observações. As do sr. Galhardo versam sobre alguns 
pontos importantes, e ele oferece alguma coisa de utilidade (A PROVÍNCIA 
DE SÃO PAULO, 27/10/1880). 
 

 

O que Thomaz Galhardo propôs à comissão, para a reforma do ensino, estruturava-se 

no que ele definiu como “bases gerais para a reforma da instrução pública”, uma síntese de 

tudo que vinha estudando em matéria de instrução primária. Conforme descreve – em 

resumo – na matéria publicada na Província de São Paulo, seu plano previa operar uma 

“transformação radical” no ensino primário da província e, ao elaborá-lo, não tinha senão o 

propósito de “harmonizar os mais legítimos interesses da instrução primária e do seu 

professorado aos desejos do governo”. 

Sua proposta estruturava-se em duas ideias centrais: elevar e ampliar o ensino 

primário, elevar e cercar de garantias o professorado. 

 
Assim – sem grandes dispêndios dos cofres – aumentei a matéria do ensino 
primário; regularizei-o e uniformizei-o; dividi-o em duas grandes ordens: 
Escolas de primeira entrância e escolas de segunda entrância, participando 
destas duas classificações as de entrância mista; regularizei o tempo de 
trabalho; estabeleci condições para o provimento das cadeiras: estabeleci 
garantias, não só aos professores normalistas, como também aos vitalícios, 
embora não habilitados pela escola normal; pedi finalmente a supressão de 
certas disposições em vigor, as quais são incompatíveis com a dignidade do 
professor (GALHARDO in A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 27/10/1880). 

 

A reforma do ensino arrastou-se durante o período imperial e se efetivou, 

definitivamente, no período republicano, como veremos adiante. Até lá, Thomaz                     

Galhardo se afirmava politicamente pela causa educacional, chegando a candidatar-se a 

deputado pelo partido conservador representando o distrito de Ubatuba. Mas, não 

conseguiu se eleger.  
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  Figura 8: Thomaz Galhardo candidata-se a deputado provincial 
   Fonte: A Província de São Paulo, Seção livre, 10/03/1882. 

 

 

Cabe assinalar que a candidatura de Thomaz Galhardo talvez não fosse muito bem 

vista pelo partido conservador, decorrente do apoio que estava recebendo do também 

candidato, João Mendes de Almeida, que assina a matéria acima, publicada na Província. O 

advogado João Mendes de Almeida já havia se candidatado a deputado pelo 1º distrito da 

capital, em 1881, mas gerou muita polêmica na imprensa paulista. Era tido como um dos 

“maiores obstáculos” do partido católico que, inclusive havia rompido com ele (A PROVÍNCIA 

DE SÃO PAULO, 27/09/1881). Além disso, foi isolado do partido conservador por divergir                     

de quase todos os “conservadores de importância política da capital”, e por instigar                    

demais candidatos a não comparecerem às sessões partidárias (A PROVÍNCIA DE SÃO 

PAULO, 27/09/1881). 

A participação de Thomaz Galhardo no campo da instrução e em outros espaços, 

como na política partidária, não nos oferece segurança para inseri-lo puramente na 

categoria dos conservadores ou dos liberais. Embora fosse um católico conservador, este 

professor movimentava-se em um círculo amplo que incluía diferentes correntes sociais e 

políticas, como percebemos em sua trajetória. 

Todavia, os partidos tinham – e têm – um papel primordial na seleção das elites 

políticas, já que a sociabilidade desenvolvida por eles não se situa numa área local, e sim 

numa escala nacional que eles têm vocação para constituir.  
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É dentro deles que se começam as carreiras políticas, é através de seus 
aparelhos, dos meios que fornecem a seus representantes, do apoio que 
eles lhes trazem, que se fazem conhecer aqueles que almejam as funções 
dirigentes, e que se constroem os destinos nacionais [...] mesmo que suas 
próprias análises o levem a desconfiar do peso dos aparelhos e de uma 
estruturação partidária cujo risco é de dividir a entidade nacional 
(BERSTEIN, 2003, p. 93). 
 

 

No entanto, o resultado do pleito eleitoral não demoveu Thomaz Galhardo de 

continuar manifestando-se publicamente pela causa educacional. Oportunamente, remeteu 

uma carta à Rangel Pestana em discordância do que ele afirmava a respeito das eleições 

para o conselho diretor que estavam por vir no ano de 1885.  A carta, enviada em 14 de 

julho de 1885, foi publicada por Pestana na Província de São Paulo, como “prova de 

consideração para com sua classe” (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, CONSELHOS DE 

INSTRUÇÃO PÚBLICA, 17/07/1885). 

Galhardo mostrava-se incomodado com Pestana a respeito de uma publicação no 

jornal, publicada anteriormente, na qual ele afirmava que os professores públicos eram 

incompatíveis com a função de membros do Conselho diretor. Baseando-se no art. 29 da lei 

de 2 de maio de 1885, que dizia respeito às incompatibilidades, Thomaz Galhardo refutava 

Pestana dizendo que: “o cargo de professor primário é incompatível com qualquer outro 

emprego provincial e com o exercício de outras profissões”, porém: 

 
Ninguém dirá que o lugar de membro do conselho diretor é – emprego – 
tanto mais tendo, como tem, fixação de tempo. O empregado é conservado 
ou despedido conforme serve bem ou mal, ou conforme lhe convêm ou não 
estar no emprego: e os membros do conselho diretor, quer sirvam bem, 
quer sirvam mal, servirão por três anos, que é o tempo marcado por lei. [...]  
Se o lugar não é – emprego – é muito menos – profissão –, pois julgo que 
nenhum cidadão quererá fazer do conselho diretor um meio de vida,                  
uma profissão. 
Não é, pois, emprego e ainda menos – profissão –; e, portanto, não existe aí 
a incompatibilidade de que v.s. falou (GALHARDO, PROVÍNCIA DE SÃO 
PAULO, 17/07/1885). 
 

 

Thomaz Galhardo chamava-lhe a atenção para o parágrafo único da lei que afirmava 

o seguinte: “O professor público perderá a cadeira se aceitar cargo de eleição popular ou 

nomeação do governo geral”. A nomeação do governo para o conselho estava fora de 

questão, por conseguinte era preciso atenção à primeira parte que dizia respeito à popular. 
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Seria a eleição do conselho uma eleição popular? Para ele não, uma vez que no seu pleito 

votava-se apenas uma classe: o professorado público. Portanto, poderia chamar-se “eleição 

professoral; popular nunca” (GALHARDO, PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 17/07/1885). 

Como última contestação, lembrava o autor da carta que, em decorrência do projeto 

de lei apresentado pelo deputado dr. Rodrigo Lobato sobre a organização do ensino 

primário, o projeto previa em suas linhas a criação do Conselho diretor e estabelecia que a 

sua composição só poderia ser de professores públicos ou particulares residentes na capital. 

Na verdade, o projeto não era lei, mas para ele, o próprio ato presidencial de dois de maio 

era um resumo dos projetos apresentados à assembleia provincial. 

Em resposta à carta, no mesmo editorial, Rangel Pestana argumentava que não 

negava o direito dos professores de serem eleito para os conselhos. No entanto, devido à 

magnitude do cargo, o professor deveria escolher entre ser membro do conselho diretor ou 

exercer o ofício de professor do magistério primário. A reforma do ensino era rigorosa em 

exigir dos professores o cumprimento dos seus deveres, assim o mestre não deveria distrair-

se de suas funções. Lembrava, ainda, que a reforma da instrução primária dependia da 

fiscalização severa, prudente e justa no tocante aos atos do professorado público (A 

PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, CONSELHOS DE INSTRUÇÃO PÚBLICA, 17/07/1885).  

Em resposta a Rangel Pestana, Thomaz Galhardo concluía a discussão afirmando que 

a participação nos conselhos aumentava, sim, as obrigações do professorado público, 

porém, sem aumentar-lhe os vencimentos. Participar dos conselhos exigia-lhe maiores 

responsabilidades, mas era a única maneira de fazer-se ouvir em busca das garantias e 

reconhecimento profissional (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, CONSELHOS DE INSTRUÇÃO 

PÚBLICA, 19/07/1885)28. 

De certo modo, a indisposição de Thomaz Galhardo com Rangel Pestana talvez 

tivesse como justificativa a sua própria candidatura à membro do Conselho diretor que, em 

nenhum momento, era mencionado nos textos. Poucos dias depois das publicações de 

ambos na Província, ocorreu a eleição para o Conselho e, como resultado do pleito, Thomaz 

Galhardo foi o candidato mais votado. 

                                                           
28

 Não foi dito nas discussões em pauta, mas podemos inferir que Pestana criticava a ação perniciosa da 
politicagem, em que o governo era pressionado, pelos processos costumeiros de pressão política, a nomear 
membros de capacidade duvidosa para gerir as questões educacionais. Por outro lado, Galhardo defendia que 
a falta de elementos do magistério no conselho impedia que a experiência do pessoal de base se expressasse 
em medidas administrativas. 
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Figura 9: Resultado da eleição para o Conselho diretor 
Fonte: A Província de São Paulo, Conselho diretor, 24/07/1885 

 

 

 Nos debates entre os intelectuais sobre as novas diretrizes educacionais, fica explícita 

a polarização dos que pretendiam gerir as principais instâncias públicas que interferiam 

diretamente nas decisões sobre as normatizações da instrução pública paulista: de um lado 

estão aqueles que querem fortalecer esses órgãos com a presença majoritária de 

professores primários; do outro, aqueles que querem a participação popular sem o 

monopólio de apenas uma categoria, neste caso, os professores. Os professores primários, 

principalmente os pertencentes ao grupo advindo da Escola Normal, colocavam-se à frente 

dos debates sobre a instrução e organizavam-se para compor os conselhos municipais e, 

principalmente o Conselho diretor, órgão intercessor direto nas decisões sobre a educação. 

Eles tinham voz ativa na discussão dos problemas da instrução pública e a imprensa dava 

acolhida às suas propostas, abrindo suas páginas para exposição de suas opiniões. 

Foi dando provas de suas posições educacionais que Thomaz Galhardo, imiscuindo-se 

ativamente na vida política e educacional dessa sociedade, fez-se conhecer entre os 

professores e se projetou na cena pública, em meio às agruras de um sistema educacional 

insipiente e premente de mudanças. 

 Como o professor intelectual que busca o reconhecimento e a atuação na cena 

pública, Thomaz Galhardo logo foi nomeado, em 1887, secretário da Diretoria Geral da 

Instrução Pública. 
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Figura 10: Nomeação de Thomaz Galhardo para a Diretoria da Instrução Pública 
Fonte: A Província de São Paulo, 26/08/1887. 
 
 
 

 A nomeação de Thomaz Galhardo veio logo depois que o bacharel Arthur César 

Guimarães assumiu a cadeira da Diretoria Geral da Instrução Pública29, que já vinha gerindo 

as atividades do órgão desde 1885 na função de Inspetor Geral da Instrução Pública, em 

substituição a Francisco Aurélio de Souza Carvalho, exonerado do cargo30. Abaixo do Diretor 

Geral da Instrução Pública, Arthur César Guimarães, estava Thomaz Galhardo, que seria seu 

braço direito nesta repartição até se aposentar em 1896. 

 Em meios às mudanças operadas na educação paulista nos últimos anos do Império, 

os professores primários também formaram um grupo para organizar o grêmio do 

magistério, o qual apresentou as bases da associação. O Grêmio do Professorado Paulista 

nomeou uma comissão composta por Thomaz Galhardo, Ramon Roca, Carlos Escobar e 

Romão Puiggari, para redigirem o estatuto da instituição (A PROVÍNCIA DE SÃO                        

PAULO, 18/06/1889). 

Os professores Ramon Roca, Carlos Escobar e Romão Puiggari, normalistas da década 

de 1880, fizeram parte da nova geração de professores intelectuais paulistas que se 

destacaram no cenário educacional no final do XIX para o XX. De acordo com Reis Filho 

                                                           
29

 Arthur César Guimarães foi nomeado Diretor Geral da Instrução Pública em seis de abril de 1887 (A 
PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, ATOS OFICIAIS, 24/08/1887). 
30

 A Diretoria Geral da Instrução Pública é o antigo órgão da administração escolar paulista. Em 1851, foi 
nomeado o primeiro Inspetor Geral da Instrução Pública, Diogo Mendonça Pinto, substituído depois de 22 
anos, em 1873, por Francisco Aurélio de Souza Carvalho.  
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(1995), como líderes do Grêmio, esses professores levaram para a discussão na imprensa 

suas posições frente aos problemas da instrução popular. Mais do que uma consciência de 

grupo profissional, defendendo interesses específicos, os artigos assinados por esses sujeitos 

destacavam aspectos importantes da instrução pública daquela época, com considerável 

grau de consciência política em relação ao papel do ensino. 

Outros nomes do magistério como Arthur Breves, Carlos Escobar, Pompeu Tomassini, 

Sebastião Pontes, Gregório da Costa Muniz, entre outros, compuseram o Grêmio e 

ofereceram ao governo, logo após a proclamação da República, um plano para reorganizar o 

ensino popular no Estado de São Paulo (REIS FILHO, 1995). 

Fortalecendo-se como grupo, os membros do Grêmio apoiavam as iniciativas   

político-partidária de alguns dos seus membros, por meio de circulares na imprensa paulista 

como fizeram com as candidaturas de Thomaz Galhardo e do normalista Arthur Breves para 

deputado provincial31 (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 25/09/1889). 

Muito articulado com o movimento educacional, Arthur Breves, professor da escola 

da Boa Vista do Ipiranga, na capital paulista, promovia palestras sobre instrução pública e se 

manifestava na imprensa discutindo o papel político da educação. Caracterizando a 

educação escolar paulista como péssima e vergonhosa, considerava que uma das reformas 

urgentes era a secularização do ensino e a sua obrigatoriedade (A PROVÍNCIA DE SÃO 

PAULO, ATOS OFICIAIS, 18/08/1888). 

Nessa conjuntura política e educacional, outros professores passaram a pleitear uma 

vaga na assembleia provincial. Thomaz Galhardo concorreu novamente, juntamente com 

professores e dirigentes públicos, à vaga para deputado e senador: 

 

                                                           
31

 Thomaz Galhardo candidatara-se novamente pelo sexto distrito que correspondia à sua cidade natal, mas 
não conseguiu se eleger. Não temos informação quanto ao resultado da candidatura de Arthur Breves. No 
entanto, no advento da República, tanto ele, como Gabriel Prestes, representados pelo Partido Republicano, 
seriam eleitos deputados estaduais de suma importância para a categoria dos professores. Considerados de 
extrema competência no assunto do ensino e articulistas nas tramitações legais que diziam respeito à classe, 
contavam com o apoio da bancada governista e foram os responsáveis no congresso pelo sucesso da reforma 
educacional na década de 1890 (REIS FILHO, 1995).  
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Concomitante às funções na Diretoria de Instrução e no Grêmio, Thomaz Galhardo 

acumulava o cargo de presidente da Associação literária beneficente e mutuária dos 

funcionários públicos (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 08/10/1889). 

 

 

 

Figura 13: Thomaz Galhardo presidente da Associação dos Funcionários Públicos 
Fonte: A Província de São Paulo, 29/6/1889 

Figura 11: Thomaz Galhardo candidata-
se a deputad 
 Fonte: O Estado de S.Paulo, Seção livre, 
29/08/1890 

 

Figura 12: Thomaz Galhardo candidata-
se a senador. 

                                       Fonte: O Estado de 

S.Paulo, Seção livre, 12/09/1890. 
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O título de comendador, como descrito no editorial, foi recebido por Thomaz 

Galhardo pela honorífica Imperial Ordem da Rosa, garantindo-lhe mais prestígio social no 

meio intelectual paulista32. Esses títulos – barão, visconde, comendador – definem e 

proclamam o estatuto e o poder de ressonância das elites intelectuais. Seu portador vê-se 

imbuído de um poder de influência que o legitima entre seus pares, por outro lado é 

também a imagem – que muitas vezes veicula de si mesmo – e pela qual quer ser conhecido.  

Tal qual era fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fundado na 

capital paulista em novembro de 1894. Convocou-se a intelectualidade paulista para a 

sessão de inauguração e logo na primeira reunião do instituto foram estabelecidas as regras, 

comissões e regulamentos que normatizariam as atividades do novo grêmio científico. Como 

membro da reunião, Thomaz Galhardo tornou-se sócio fundador efetivo33. 

No novo estabelecimento da elite intelectual, conviviam duas intenções distintas, o 

que é destacado por Lilia Schwarcz (2011): seguir o modelo do IHGB, dando ênfase a um 

conhecimento patriótico e cívico da nação e impor sua especificidade regional, que remonta 

à disputa entre as elites dominantes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

Os sócios do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo reuniam-se 

quinzenalmente e a hierarquia interna era a mesma das demais associações. Cesário Motta 

ocupava o cargo de presidente da instituição e figuras ilustres como Rui Barbosa e o barão 

do Rio Branco eram aclamadas pelos demais membros presentes nas atividades solenes, nos 

atos cívicos, nas emissões de selos, na cunhagem de moedas, nas comemorações, etc. 

O nome de Thomaz Galhardo foi sendo conhecido no meio intelectual e sua inserção 

marcava, certamente, uma nova fase que atrelava a função do intelectual às estruturas de 

poder, mas também em torno das estruturas mais elementares da sociedade, como no caso 

das revistas. Segundo Sirinelli (2003): 

 

                                                           
32

 Segundo artigo de Afonso de Taunay sobre a Ordem da Rosa, publicado na Revista Numismática, ano I, nº 3 
de 1933, não havia limitação nas condecorações concedidas pelo Imperador D. Pedro II no Brasil aos 
comendadores. Em seu reinado a Ordem distribuiu, em média anual, 14.413 títulos. Descobrimos, também que 
na época havia pagamento de impostos sobre títulos e condecorações. Em 1883, o título de comendador da 
Rosa (nacional) custava 280$000, já o de comendador “de qualquer outra coisa (nacional) ”, custava 180$000. 
Com a reforma que o governo estava fazendo, em relação ao reajuste dos valores dos títulos, o de comendador 
passaria a custar 500$000 (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, NOTICIÁRIO, 05/06/1883). 
33

 A lista dos membros participantes da primeira reunião de fundação do IHGSP foi reproduzida no primeiro 
número do periódico do instituto. Ver: Revista do Instituto Histórico e Geographico de São Paulo, nº I, 1895. 
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As revistas conferem uma estrutura ao campo intelectual por meio de 
forças antagônicas de adesão – pelas amizades que as subtendem, as 
finalidades que arrebanham e a influência que exercem – e de exclusão – 
pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas. Ao 
mesmo tempo que um observatório de primeiro plano da sociabilidade de 
microcosmos intelectuais, são aliás um lugar precioso para a análise do 
movimento das ideias. Em suma, uma revista é antes de tudo um lugar de 
fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e 
espaço de sociabilidade (p. 249). 
 

 

 Sua participação na revista O Aspirante coloca, mais uma vez em relevo, a marca 

desse sujeito no discurso sobre a instrução pública. O Aspirante era um órgão dos alunos do 

Externato Santo Antônio. A partir de agosto de 1889, a revista passou a ser publicada sob a 

responsabilidade legal de Mattoso Ferraz, diretor do externato, e dirigida por Thomaz 

Galhardo, também responsável pela parte referente à instrução pública.  Além da seção de 

instrução, a revista – publicada bissemanalmente – contava com assuntos de instrução 

religiosa, temas humorísticos, notícias, poesias, notas gramaticais, entre outros34 (A 

PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 13/09/1889).  

 Com o advento da República, logo foram atribuídas a Thomaz Galhardo maiores 

responsabilidades na Diretoria de Instrução. A reorganização administrativa do Estado de 

São Paulo criou a Secretaria do Interior que passou a gerir os serviços da instrução pública. 

Com a criação da lei nº 88 de oito de novembro de 1892, para a reforma educacional, houve, 

também, a reestruturação desta secretaria.  Do ponto de vista administrativo, a reforma de 

1892 mantinha o Presidente do Estado na direção suprema da estrutura do ensino, auxiliado 

pelos seguintes órgãos: Secretaria do Interior, Conselho Superior, Diretor Geral da Instrução 

Pública, Inspetores de Distrito e Câmaras Municipais35. Decretada pelo ato de 30 de 

dezembro de 1892, a lei nº 88 foi regulamentada, iniciando a reforma pelo                              

seguinte organograma: 

                                                           
34

 Localizamos apenas dois números anteriores da revista O Aspirante: a edição nº 11 de 09 de maio de 1889 e 
a nº 22 de 25 de julho de 1889. Disponível em http://www.arquivoestado.sp.gov.br. Acesso em: 15/05/2015. 
35

 Sobre a estrutura administrativa da Instrução Pública e as funções executivas de cada órgão, consultar Reis 
Filho (1995). 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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O regulamento da nova estrutura organizacional da Secretaria de Instrução resulta 

em uma obra imensa com 527 artigos distribuídos por títulos, capítulos e seções, fixando 

normas detalhadas para toda a estrutura institucional do ensino paulista. Segundo Rodrigues 

(1930), os autores desse regulamento foram: Arthur César Guimarães, Thomaz Galhardo e 

João B. de Alvarenga. Estaria Thomaz Galhardo, com a elaboração desse regulamento, 

executando o que havia denominado, em 1880, de “bases gerais para a reforma da instrução 

pública”, cujo documento foi apresentado como proposta à comissão de instrução pública? 

O ambicioso projeto colocava em prática, pelo menos em parte, as ideias que Thomaz 

Galhardo vinha defendendo, há mais de vinte anos no magistério, a respeito da                      

organização do ensino. 

Logo após a nomeação de Thomaz Galhardo para Oficial Maior, o médico e deputado 

federal Cesário Mota Júnior, foi nomeado Secretário do Interior, em três de fevereiro de 

Figura 14: Nomeação de Thomaz Galhardo a Oficial 
Maior 
Fonte: Diário Oficial da União, jan/1893, p. 5375.  
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br. Acesso 
em: 20/10/2014. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/
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189336. Estava composta a cúpula do mais alto escalão educacional paulista: Cesário Motta, 

Arthur César Guimarães e Thomaz Galhardo. 

Com a nomeação de Cesário Motta inicia-se, efetivamente, a fase de execução da 

reforma geral da instrução pública do Estado de São Paulo. No entanto, inúmeros foram os 

problemas enfrentados para colocar em prática os projetos, sendo um dos impeditivos a 

falta de pessoal para as funções consideradas fundamentais para a execução da reforma, 

principalmente nas funções técnico-pedagógicas37. 

Entre as várias medidas postas em execução no governo de Cesário Motta, 

destacamos a criação do Conselho Superior de Instrução Pública (1893), órgão responsável 

pelo regulamento das escolas preliminares e dos seus regimentos, bem como pela instalação 

de casas para essas escolas e pela aquisição de livros didáticos e materiais escolares. Entre 

outras atribuições; o aumento do número de inspetores de distrito; a criação de grupos 

escolares; a melhoria das condições profissionais para os professores; a expansão do ensino; 

a reestruturação da Escola Normal; a reorganização do ensino secundário, com a criação de 

três ginásios, sendo um na capital; além da criação da Escola Politécnica, primeira instituição 

de nível superior instalada pelo poder público estadual.  

Thomaz Galhardo participou de todo o programa de implementação dessas reformas 

como Oficial Maior. Sendo assim, assinalamos algumas das competências para as quais foi 

designado como secretário interino. A primeira diz respeito às providências iniciais para a 

instalação da Escola Politécnica nos últimos meses de 1893, instituição que foi responsável 

pela formação de várias gerações de urbanistas e políticos responsáveis pelos rumos da 

cidade. Instalada à Avenida Tiradentes, para lá seguiu Thomaz Galhardo com a 

responsabilidade de organizar a parte administrativa da instituição, juntamente com o 

diretor interino dr. Antônio Francisco de Paula Souza. (ANEXO 4) 

                                                           
36

 Cesário Motta Junior nasceu em 1847 em Porto Feliz. Formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de 
Janeiro em 1876 e, dois anos depois, foi eleito deputado à Assembleia Provincial de São Paulo pelo partido 
republicano. Substituiu Alfredo Pujol na Secretaria do Interior 
Em sua gestão, foram realizados projetos como a Escola Normal da Praça da República, a Escola Modelo, o 
Ginásio do Estado e a Escola Politécnica. Seu governo foi até 1896, quando se exonerou do cargo. Cesário Mota 
faleceu aos 50 anos de idade, em abril de 1897 (MOTTA, 1947). 
 
37

 Sobre a reforma do ensino paulista na gestão de Cesário Motta frente à Secretaria do Interior, consultar Reis 
Filho (1995). 
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Constituída a Congregação e matriculados os alunos, a Escola Politécnica de São 

Paulo foi inaugurada solenemente em 15 de fevereiro de 1894 perante as mais altas 

autoridades do Estado. A sessão foi encerrada às 4 horas da tarde, cabendo a Thomaz 

Galhardo a responsabilidade de redigir a ata. (ANEXO 5) 

Devido aos satisfatórios resultados obtidos na organização do instituto, Thomaz 

Galhardo foi, então, nomeado interinamente, em 13 de dezembro de 1893, para organizar a 

Secretaria do Ginásio do Estado de São Paulo38. Elza Nadai (1987, p. 62) atribui a 

incumbência a Thomaz Galhardo ao fato de ser um sujeito “extremamente metódico, 

organizado e preciso, dono de uma visão ampla e conhecedor da importância social                       

do seu trabalho”.  

Para diretor efetivo do Ginásio foi nomeado Bento Pereira Bueno e para diretor 

interino, Francisco de Paula Souza. (ANEXO 6) Logo que se estruturou o corpo 

administrativo, foi composta uma Congregação, juntamente com o diretor e o secretário, a 

fim de dar andamento ao processo de instalação dos concursos para a seleção dos lentes39. 

Fez parte dessa Congregação, extinta a 14 de agosto de 1894, o major Gabriel Prestes, 

comendador Thomaz Galhardo, José Feliciano de Oliveira e José Machado de Oliveira.  

Com exceção do comendador, os demais integrantes eram membros da Escola 

Normal, que já nessa época estava totalmente organizada e sedimentada como uma 

instituição prestigiada pelo poder público (NADAI, 1987).  

Como secretário do Ginásio, Thomaz Galhardo era responsável por toda a 

correspondência, escrituração de livros: atas das sessões da Congregação, os termos e atas 

de exames e concursos, certidões, diplomas e editais. Em relatório apresentado ao 

Secretário do Interior, em quinze de janeiro de 1895, a respeito da função que lhe fora 

atribuída, assim se expressou: “mereceu-me cuidado especial o começo do arquivo, pois de 

sua primeira organização depende a regularidade do serviço futuro da secretaria”.      

Descreve, ainda, que: 

os maços de papéis findos ou em andamento existentes no Ginásio estão 
assim rotulados: papéis relativos ao primeiro concurso para provimento de 
todas as cadeiras (processo de inscrição, provas escritas, atas, listas de 

                                                           
38

 O Ginásio do Estado foi criado pela lei nº 88, de oito de setembro de 1892 e entrou em vias de realização em 
15 de dezembro do ano seguinte. 
 
39

 Entre outras atribuições, a Congregação era responsável pela elaboração do regulamento da instituição. 
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pontos; ofícios ao cidadão Dr. Secretário do Interior; ofícios do governo; 
ofícios diversos; ofícios ao Tesouro do Estado; requerimentos de matrícula; 
exames de suficiência – requerimentos de inscrição; registro provisório de 
títulos; exames de suficiência: provas escritas; requerimentos – entrega de 
documentos; segundo concurso para provimento de cadeiras – 
requerimento de inscrição; inscrições em concurso não legalizadas; dados 
para as folhas de pagamento; contas satisfeitas; contas ainda não pagas. 
Todos os invólucros estão subordinados à designação do ano de 1894 
(GALHARDO apud NADAI, p. 93-97).  

 

Cumprida sua atribuição no Ginásio de São Paulo, Thomaz Galhardo foi nomeado, em 

1895, secretário em comissão do Ginásio de Campinas, a fim de dar início à organização 

desse estabelecimento de ensino (O ESTADO DE S.PAULO, NOTAS E INFORMAÇOES, 

07/08/1895). Finalizado os trabalhos, regressou para capital, assumindo novamente o seu 

cargo que já exercia na Diretoria Geral da Instrução Pública. 

Após a aposentadoria, em 1897, Thomaz Galhardo continuou trabalhando, como 

subdelegado do Sul da Sé e como produtor de livros escolares. A produção de livros para a 

instrução primária foi um trabalho ao qual vinha se dedicando concomitante à sua carreira 

na instrução pública, trabalho realizado desde o início de 1880. 

Apesar da vasta e importante carreira profissional desempenhada por Thomaz 

Galhardo ao longo de sua trajetória foi, principalmente pelos livros que escreveu, 

particularmente os de alfabetização e leitura, que este professor ficou conhecido na história 

da educação brasileira. 
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1852 - Thomaz Paulo do Bom Sucesso Galhardo nasceu no dia 29 de dezembro, em 
Ubatuba, filho do médico José Paulo da Rosa Galhardo e Bom Sucesso e Anna 
Bernardina Rodrigues Galhardo. 

1871 - Solicitou ao governo provincial para prestar exame à cadeira de superior categoria  
- Candidatou-se para a vaga na escola do bairro de Cajurú, distrito de Batatais. 

1875 - Ingressou na Escola Normal de São Paulo e conclui em 1876 
- Nomeado 1º orador e redator do periódico “A Educação” da “Associação Pedagógica 
União Escolástica” de professores primários 

1878 - Começou a lecionar na 3ª escola da cidade de Santos, recém-criada pela lei nº 70 de 
13 de abril de 1878 
- Pediu remoção para a escola do bairro de Aleluia, distrito de Tatuí, em 25 de 
novembro 

1879 - Removeu-se para a escola de Tatuí  
- Permutou a “cadeira” de Tatuí com Cesário Lange da Freguesia da Sé. Começou a 
lecionar na Escola da Freguesia em 11 de agosto  
- Apresentou ao Inspetor Geral de Instrução Pública relatório detalhado da situação 
da sua escola  

1880 - Prestou exame preparatório para a Faculdade de Direito. Foi aprovado em latim 
- Elaborou o documento “Bases gerais para a reforma da instrução pública” como 
proposta ao Conselho de Instrução para a reforma da educação  

1882 - Prestou exame preparatório para a Faculdade de Direito. Foi aprovado 
“plenamente” em inglês  
- Candidatou-se a deputado pelo partido conservador representado o sexto distrito 
eleitoral (Ubatuba) 

1883 - Publicou “Monographia da letra A” 

1885 - Publicou artigo no jornal A Província de São Paulo sob o título “Conselhos de 
Instrução Pública” 
- Candidato mais votado pelos professores públicos para o Conselho Diretor de 
Instrução 

1887 - Casou-se com sua sobrinha Anna Paula Galhardo Guimarães em 19 de fevereiro 
- Nomeado Secretário da Instrução Pública em 20 de agosto  

1888 - Publicou “Cartilha da Infância” 

1889 - Membro da comissão de fundação do “Grêmio do professorado paulista” 
- Recebeu o título de comendador 
- Presidente da “Associação dos funcionários públicos” 
- Assumiu como redator da revista “O Aspirante” na parte relativa à instrução pública 

1890  - Candidatou-se a deputado pelo sexto distrito (Ubatuba) 
- Candidatou-se a senador 

1893 - Nomeado Oficial Maior da Instrução Pública  
 -Nomeado secretário em comissão para organizar a secretaria da Escola Politécnica 
de São Paulo 

1894 - Sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
- Nomeado secretário em comissão para organizar o Ginásio de São Paulo 

1895 Publicou o “Segundo livro de leitura para a infância” 
- Nomeado secretário em comissão para organizar o Ginásio de Campinas 

1897 - Aposentou-se da Diretoria de Instrução Pública  
- Retornou a Ubatuba em visita  

1902 - Publicou o “Terceiro livro de leitura para a infância” 
- Nomeado subdelegado do Sul da Sé 

1904 - Faleceu em São Paulo aos 51 anos de idade  

 
Quadro3: Síntese da trajetória de Thomaz Galhardo. Texto elaborado pela autora. 
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CAPÍTULO II – PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS LIVROS ESCOLARES DE THOMAZ GALHARDO 
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Entre as décadas de 1880 e 1900, Thomaz Galhardo produziu cinco obras didáticas: 

Monographia da Letra A (1883), Cartilha da Infância (1888), Segundo livro de leitura para a 

infância (1895), Terceira livro de leitura para a infância (1902) e Pesos e medidas do systema 

métrico decimal (s/d)40. 

Além dessas obras, aventamos a hipótese de que Thomaz Galhardo deixou outros 

textos que, após a sua morte, fizeram parte de Contos Infantis (1913), cujo trabalho de 

ampliação e ilustração foi assumido pela viúva Anna Paula Galhardo, no intuito de dar 

continuidade aos demais livros de leitura do autor.   

Estas obras são objeto de análise deste capítulo41, situando-as no contexto de 

produção e circulação de livros escolares entre os séculos XIX e XX. Com base no arcabouço 

teórico e metodológico de Alain Choppin42, procuramos inventariar a produção intelectual 

de Thomaz Galhardo, atentando para as peculiaridades desse objeto aparentemente banal e 

de múltiplas facetas, difícil de caracterizar, denominado genericamente de livro didático. 

Este pesquisador da história do livro didático destacou, já no início de suas pesquisas, 

a importância de situar a produção didática em uma dimensão mais ampla, para além dos  

                                                           
40

 Do conjunto da obra de Thomaz Galhardo, apenas a Cartilha da Infância é recorrentemente citada nos 
trabalhos acadêmicos, como livro de longa duração ou como referência ao método empregado pelo autor. Ver 
Pfromm Netto et. al. (1974); Mortatti (2000); Santos (2008). 
 
41

 Importante destacar que, pelo fato de não termos localizado a primeira edição de todas as obras, o estudo 
desenvolvido neste capítulo parte das seguintes edições: Monographia da letra A (1884, 2ª ed.); Cartilha da 
Infância (1911, 58ª ed.); Segundo livro de leitura para a infância (1908, 15ª ed.); Terceiro livro de leitura para a 
infância (1902, 1ª ed.); Contos Infantis (1913, 1ª ed.). Quanto ao Pesos e medidas do systema métrico decimal, 
infelizmente não localizamos nenhum exemplar. Tomamos conhecimento de sua publicação, por Thomaz 
Galhardo, na contracapa da primeira edição do Terceiro livro de leitura, consultado no Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional. 
 
42

 No II SIHELE, ocorrido em 2013 na Universidade Federal de Minas Gerais, Circe Bittencourt sintetiza a 
trajetória do professor e pesquisador francês, Alain Choppin, em texto de homenagem póstuma, mensurando o 
seu legado como historiador e educador. Pioneira no Brasil nas pesquisas sobre o livro didático como fontes 
históricas, e a principal divulgadora dos procedimentos teóricos e metodológicos desenvolvidos por Choppin, 
para análise desse objeto, a pesquisadora afirma a importância desse legado construído desde a década de 
1970, condensado em vários artigos deixados pelo pesquisador francês, os quais mudaram profundamente a 
forma de se analisar a literatura escolar. Para a compreensão dos procedimentos de análise do livro didático, 
desenvolvidos por Alain Choppin, mencionamos seus principais textos: L’histoire des manuels scolaires: une 
approche globale (1980); Le livre scolaire (1986); O historiador e o livro escolar (2002); História dos livros e das 
edições didáticas: sobre o estado da arte (2004); Políticas dos livros escolares no mundo: perspectiva 
comparativa e histórica (2008); O manual escolar: uma falsa evidência histórica (2009). 
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estudos limitados ao conteúdo das obras43. Esse tipo de análise pressupõe compreender 

primeiramente que o livro escolar é um objeto, cuja fabricação evolui de acordo com o 

progresso das técnicas de fabricação do livro, das mudanças do mundo da edição, dos 

contextos políticos, econômicos e legislativos. Mas é importante destacar que o livro 

didático deve ser entendido como suporte privilegiado do conteúdo educativo, além de um 

importante instrumento pedagógico. 

As investigações, sob uma perspectiva histórica, possibilitam a compreensão da 

complexidade e das especificidades do livro didático, tendo como princípio norteador o 

cuidado em estabelecer sua distinção quanto aos demais impressos.  

Essa distinção, que se inscreve na natureza singular desse objeto, pode ser 

entendida, como indica Choppin (2009), sob quatro perspectivas diferentes, mas 

complementares: primeiramente, pela multiplicidade de denominações que são utilizadas 

para identificá-lo (livros de leitura, compêndios, manuais didáticos, cartilhas, antologias, 

epítomes, florilégios, seletas, livro do aluno, manual do professor etc.), por meio das quais 

se estabelecem suas funções ou usos; a segunda perspectiva tem a ver com o campo 

semântico, os limites e as fronteiras que separaram o “território” dos manuais escolares e 

das categorias editorias vizinhas, por exemplo, a literatura infantil; a terceira é sobre os 

suportes do manual e suas modalidades de difusão e formas de utilização; o quarto e último 

aspecto diz respeito às questões ligadas à categorização e à tipologia desse objeto em 

constante mutação44. 

                                                           
43 Na apresentação do dossiê “História, produção e memória do livro didático” Bittencourt (2004a) reitera a 

importância dada, a partir dos anos 1980, aos estudos sobre o livro didático. Essas mudanças de abordagens – 
suplantando as tendências de análise do caráter ideológico dos textos, em voga desde os anos 1960 – integram 
reflexões de caráter epistemológico essenciais para a compreensão da constituição das disciplinas e saberes 
escolares. Paralelamente às análises sobre os conteúdos, foram sendo acrescidas outras temáticas, 
notadamente as relações entre as políticas públicas e a produção didática, evidenciando o papel do Estado nas 
normatizações e controle da produção. As novas tendências de pesquisas, voltadas para os problemas 
relacionados ao conteúdo ou ao processo de produção e uso do livro didático por professores e alunos 
passaram a ser investigadas em uma perspectiva histórica, constituindo-se tais análises em uma das vertentes 
mais importantes desse campo de investigação. Os objetivos centrais destas análises são de situar o processo 
de mudanças e permanências do livro didático – tanto como objeto cultural fabricado quanto pelo seu 
conteúdo e práticas pedagógicas. Por meio do balanço bibliográfico sobre a produção do livro didático no 
Brasil, devem-se destacar, como estudos matriciais: Pfromm Neto, Rosamilha e Dib (1974), Hallewell (1985), 
Arroyo (1968), Bittencourt (1993), Lajolo (1996a, 1996b) e Munakata (1997). 
44

 A história do livro didático, ao se constituir em campo significativo da área, introduziu a preocupação de 
inventariar e preservar a produção escolar. Foi com essa preocupação que pesquisadores do Centro de 
Memória da Educação da Faculdade de Educação da USP iniciaram a organização de um acervo de livros 
didáticos das diversas disciplinas escolares constituídas a partir do início do século XIX. Paralelamente à 
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Compreender o manual escolar em uma perspectiva do leitor também é fundamental 

para apreender as mudanças produzidas nos séculos XIX e XX, assim como os fatores que 

provocaram uma renovação das técnicas de impressão, reconhecendo o livro escolar como 

instrumento de base para a difusão e a democratização do ensino. Além disso, sua origem 

tem a ver especialmente com a formação dos Estados nações, o advento do capitalismo da 

edição e a difusão dos novos métodos de ensino (CHOPPIN, 2009). 

Como construção intelectual, a literatura escolar de Thomaz Galhardo deve ser 

interpretada no contexto da produção de outros autores que se destacaram como 

produtores de livros de leitura. É relevante conhecer a personalidade dos autores de 

manuais, seus centros de interesses, mas também suas atividades profissionais, suas 

tendências políticas, religiosas, esmiuçando as relações complexas que emergem do 

processo de produção dos livros escolares (CHOPPIN, 1980). 

Pesquisadores do campo têm, não somente inventariado a produção desses sujeitos, 

mas também traçado o perfil desses intelectuais, os lugares de onde falam e seus grupos de 

pertencimento, enquanto produtores/autores de obras de ampla circulação e de longa 

duração. Alguns exemplos dessa amplitude podem ser encontrados nos estudos de Cabrini 

(1997), que percorreu o itinerário da produção de Felisberto de Carvalho, Valdez (2006), 

debruçando-se sobre a representação de infância nas propostas pedagógicas de Abílio Cesar 

Borges, Panizzolo (2006), ao reconstituir a trajetória profissional de João Köpke, destacando 

a produção didática do autor, Belo (2013) que, por meio da série de livros de leitura dos 

professores Arnaldo de Oliveira Barreto e Romão Puiggari, trouxe em pauta a discussão da 

cultura material escolar, e Oriani (2010), ao realçar a atuação de Oliveira Vianna como 

professor e produtor de livros escolares. 

Essa nova geração de autores inaugurou uma profícua literatura escolar, cuja 

popularidade explica-se tendo em vista o aparecimento de um mercado editorial específico 

para o gênero didático e sua adequação à estrutura do ensino primário, no qual se insere a 

produção de Thomaz Galhardo. 

                                                                                                                                                                                     
organização da Biblioteca do Livro Didático também foi criado um banco de dados dos livros escolares – LIVRES, 
sob coordenação de Circe Bittencourt, cujo objetivo é recensear os livros didáticos brasileiros produzidos de 
1810 aos dias atuais e disponibilizar o conjunto de informações pela internet. Esse banco de dados conta com o 
trabalho de vários pesquisadores da história das disciplinas escolares e das edições didáticas, promovendo 
intercâmbios com outros centros de pesquisa nacionais e internacionais.  
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Para além da perspectiva de análise dos conteúdos de ensino, o estudo da produção 

e circulação dos livros escolares de Thomaz Galhardo se propõe, num primeiro                      

momento, a agrupar as informações esparsas sobre as tiragens das publicações, 

perscrutando os processos de produção, bem como os lugares de sua difusão e da duração 

de sua utilização. 

As referidas perspectivas de análise suscitam as seguintes questões: Quais obras 

Thomaz Galhardo produziu? Como e quando se deu tal processo de produção? De que 

maneira Thomaz Galhardo se insere na nova geração de autores de livros escolares?  

Tais questões nos remetem ao estudo da produção das obras como objeto 

“fabricado”, permeando dois aspectos: os referentes à sua “fabricação” (dificuldades 

pedagógicas, relações do autor com sujeitos envolvidos em sua produção, aspectos técnicos, 

características materiais, organização, formato dos livros e capas), e de sua 

“comercialização” (criação, produção, circuitos de difusão, preço, análise do mercado, 

investimentos, formas de publicidade) (CHOPPIN, 1980). 

Neste capítulo, os aspectos econômicos dos livros escolares de Thomaz Galhardo são 

abordados, enquanto instrumento de poder, derivados das relações com o crescimento do 

mercado editorial e as transformações técnicas de sua fabricação. As questões financeiras, 

tanto referentes aos preços de venda, quanto às relações contratuais estabelecidas entre o 

autor e seu principal editor, Francisco Alves, bem como as relações econômicas do editor 

com outros autores do gênero, revelam as nuances de uma rede de influências e interesses 

formadores da história das edições escolares brasileiras. 

Partindo dessas premissas, procuramos responder: qual a influência da Editora Alves 

& Cia sobre a produção de livros escolares em São Paulo? De que forma se deram as 

relações contratuais de Thomaz Galhardo com o editor Francisco Alves? Quais distinções 

podemos perceber entre os contratos estabelecidos com os demais autores de livros de 

leitura e aqueles praticados com Galhardo? 
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2.1 – Uma nova “geração” de autores de livros didáticos 

 

A situação da educação brasileira, a partir dos últimos anos do Império, foi marcada 

por várias mudanças, sobretudo no limiar da República: o vertiginoso crescimento 

demográfico, a consciência de seu atraso educacional, a incorporação de sistemas 

educacionais estrangeiros, o desencadeamento de várias leis e reformas do ensino, a 

ampliação da oferta escolar, entre outros fatores que conforme bem assinala Reis Filho 

(1995, p. 45) decorreram de “processo colonizador que é, antes de tudo, um processo de 

transplante cultural”. 

  No Estado de São Paulo, por iniciativa de representantes do setor oligárquico, 

investiu-se na organização de um sistema de ensino modelar, calcado no princípio, 

estrategicamente pensado “como signo do progresso que a República instaurava; signo do 

moderno que funcionava como dispositivo de luta e de legitimação na consolidação da 

hegemonia desse estado na Federação” (CARVALHO, 2007, p. 223). Todavia, como constatou 

Bittencourt (2008): 

 

Os republicanos, quando se tornaram os “donos do poder”, colocaram a 
alfabetização como condição para a população participar da vida política da 
nação. A medida governamental não se tornou, paradoxalmente, motor da 
nossa escolarização. Embora os dados estatísticos mostrem crescimento do 
número de alfabetizados, estes são significativos em apenas alguns Estados 
do País, como São Paulo, junto à população urbana e de imigrantes, 
devendo-se destacar que tal crescimento teve início nos anos finais do 
Império e estava ligado às diversidades do setor econômico e à 
intensificação do processo de urbanização (p. 37). 

 

  

Os republicanos paulistas afirmavam que, antes de qualquer reforma na educação, 

era preciso reformar o programa de estudo da Escola Normal de São Paulo, sanar as 

deficiências do magistério primário, de professores despreparados para o que ensinavam 

“sem método e sem recursos pedagógicos de qualquer espécie”, calcados em “deficiências 

culturais e técnicas”. Nessa conjuntura diversificam-se as fontes exteriores de inspiração 

educacional. O europeu, bem como sua cultura, não são o único modelo nem a única forma 
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de civilização a serem seguidos. O civilizado passa a ser o estrangeiro de modo geral, 

sobretudo o norte americano (REIS FILHO, 1995, p. 46-51). 

A fim de preparar científica e tecnicamente o professor, foi criada a Escola Modelo, 

anexa à Escola Normal de São Paulo, estruturada com base no programa de estudo da 

instituição matricial, para dar o devido preparo prático aos seus alunos45. Para a 

consolidação da reforma do programa de estudo da Escola Normal, foi designado Caetano 

de Campos como diretor da instituição46, que a descreve entusiasticamente: 

 

Essa preciosa instituição vai ser o coração do Estado. É do cultivo dado à 
infância, da sua direção nos primeiros anos, que advirá a formação do 
caráter e da mentalidade da geração que nos há de suceder. Todo o nosso 
zelo está empenhado em que o nome de Escola-Modelo, dado mais ao tipo 
que à aparência material do edifício, seja uma realidade (apud REIS FILHO, 
1995, p. 51). 

 

Atrelado à reforma do ensino, os republicanos paulistas também elegeram um estilo 

arquitetônico para os edifícios escolares, inaugurado com a Escola Normal da Praça, 

denominação da época à Escola Normal de São Paulo, cujo suntuoso edifício foi inaugurado 

em dois de agosto de 1894. 

Logo viriam os espaços dedicados ao ensino, mais especificamente denominados de 

grupos escolares, concebidos e construídos como verdadeiros templos do saber (SOUZA, 

1998). Os grupos escolares corporificavam, segundo Faria Filho e Vidal (2000), um conjunto 

de saberes, de projetos político-educativos que legitimaram a circulação do modelo 

definitivo da educação do século XIX: o das escolas seriadas. 

A escola seriada ou escola graduada de ensino primário teria o papel de romper com 

o passado imperial, apresentando para o futuro uma nova prática e a representação de um 
                                                           
45

 A Escola-Modelo foi estruturada pelo Decreto de doze de março de 1891, sendo destinada à prática do 
ensino, para os alunos do 3º ano da Escola Normal. Ao contrário do que previa o decreto, sua organização 
atingiu apenas o ensino de 1º grau para crianças de sete a dez anos de idade, tendo como base o seguinte 
programa de ensino: Lições de coisas, instrução cívica, leitura, exercícios de análise de leitura, escrita graduada 
com aplicação das regras ortográficas, ensino prático do sistema de pesos e medidas, desenho à mão livre, 
exercícios de redação, noções de geografia geral e geografia física, ginástica, canto coral e trabalhos manuais 
(ANUÁRIO DO ENSINO, 1907-1908; RODRIGUES, 1930; MOACYR, 1942a; REIS FILHO, 1995).                       
46

A gestão de Caetano de Campos na Escola Normal foi de janeiro de 1890 a setembro de 1891, vindo o diretor 
a falecer em doze de setembro de 1891, deixando apenas iniciada a sua obra. Sobre a as medidas 
implementadas pela Reforma Caetano de Campos, consultar: Moacyr (1942a, vol. I; 1942b, vol. II); Rodrigues 
(1930); Reis Filho (1995). Mas é preciso destacar, também, a influência de Rangel Pestana no processo de 
reforma da educação em São Paulo, que antecede à Caetano de Campos. A respeito da atuação de Rangel 
Pestana como político e seu papel na imprensa, ver a tese de Hilsdorf (1986). 
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modelo educacional a ser seguido em vários estados brasileiros, como símbolo exemplar do 

projeto político republicano de reforma social e de difusão da educação popular47. 

As várias medidas de reforma da instrução pública implementadas no Estado de São 

Paulo, a partir de 1890, alteraram a estrutura do ensino elementar, produzindo uma nova 

cultura escolar48. Essas normas fomentaram novas práticas de ensino circunscritas, até 

então, a setores privilegiados da educação privada, repercutindo na sociedade como um 

todo e elegendo diversos sentidos simbólicos de um modelo de educação urbana, entre eles, 

a consagração do modelo republicano (SOUZA, 1998). 

A nova ordem instaurada que se configurou de forma escolar49 pressupõe, segundo 

Boto (2014), uma forma de liturgia que a escola compõe por seus afazeres e haveres. Como 

                                                           
47

 De 1894 a 1908 foram instalados 80 grupos escolares no Estado de São Paulo, 18 na capital e 62 no interior, 
com um total de 28.172 alunos matriculados de ambos os sexos (Anuário do Ensino 1907-1908). Os edifícios 
foram construídos em localidades que atendessem aos interesses políticos de setores dominantes da 
sociedade.  Entre eles destacamos o Grupo Escolar “Dr. Esteves da Silva”, de Ubatuba, cidade natal de Thomaz 
Galhardo, fundado em 1896.  Provavelmente a realização do projeto na pequena cidade litorânea deu-se em 
decorrência da influência política de seu conterrâneo. No entanto, cabe ressaltar que a instalação dos edifícios 
não significava, necessariamente, completa infraestrutura à altura dos majestosos projetos dos grupos 
escolares. Como exemplo temos o próprio Grupo Escolar de Ubatuba o qual, um anos após sua instalação, 
descreve em relatório o então diretor Genésio Bráulio Rodrigues, quanto às precárias condições para a 
realização dos trabalhos: “Comissionado para organizar este grupo, vim encontrá-lo, como era de se esperar, 
inteiramente desprovido de tudo e qualquer material de ensino, e devido a dificuldades nos meios de 
transporte, só agora é que recebi as 160 carteiras por mim requisitadas, faltando por conseguinte todos os 
demais artigos absolutamente indispensáveis a uma boa administração do ensino”. O problema irá se repetir 
em vários outros grupos escolares (SOUZA, 1998, p. 150-154). 
48

 Emprego aqui o termo “cultura escolar” definido por Dominique Julia (2001) como “um conjunto de normas 
que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas 
a finalidades que podem variar segundo as épocas” (p.10).  Todavia, de acordo com Julia, a cultura escolar não 
pode ser estudada sem o exame preciso das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período 
de sua história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas. Ver também o texto de referência 
Viñao Frago (1996), Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes, de. Sob a análise 
sociológica da “cultura escolar”, consultar Jean-Claude Forquin (1993), “Escola e Cultura”. No Brasil temos 
vários estudos desenvolvidos sobre a temática em: Xavier et al. (2005), Escola, Culturas e Saberes; Souza; 
Valdemarin (2005), A cultura escolar em debate: questões conceituais, metodológicas e desafios para a 
pesquisa; Faria Filho et al. (2004), A cultura escolar como categoria de análise e como campo de investigação 
na história da educação; Bencostta (2007), Culturas escolares, saberes e práticas educativas: itinerários 
históricos; Vidal (2005), Culturas escolares: estudo sobre práticas de leitura e escrita na escola pública primária 
(Brasil e França, final do século XIX). 
49

 Para Vincent et al. (2001) a sociogênese estabelece que “existem relações entre a forma escolar e outras 
formas sociais, principalmente, políticas. O desenvolvimento dessas relações passa pelo aprofundamento da 
questão das culturas escritas [...] A análise permite evidenciar as ligações profundas que unem escola e cultura 
escrita num todo sócio histórico: a constituição do Estado moderno, a progressiva autonomização de campos 
de práticas heterogêneas, a generalização da alfabetização e da forma escolar (lugar específico separado, 
baseado na objetivação-codificação-acumulação dos saberes), assim como a construção de uma relação 
distanciada da linguagem e do mundo (relação escritural-escolar com a linguagem do mundo) devem ser 
pensadas como modalidades específicas de uma realidade social de conjunto, caracterizada pela generalização 
de formas sociais escriturais, isto é, de formas de relações sociais tramadas por práticas de escrita e/ou 
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um rito que, para sua devida compreensão, exige atentar para os “movimentos internos 

constitutivos do cotidiano escolar” e para os “protocolos de ações projetadas para serem 

inseridas em práticas institucionais”, ou seja, tudo que “indicia ações e movimentos contidos 

no que compreendemos por vida escolar”, assim como: 

 

as crianças em fila, a organização do espaço em classes seriadas, a 
construção de horários para abrigar as diferentes matérias e disciplinas do 
currículo, as interações do professor e dos alunos no espaço da sala de aula, 
as carteiras enfileiradas, o ponto registrado no quadro negro (BOTO,                   
2014, p. 99). 

 

Além disso, a escola é antes de tudo uma instituição de ensino do ler e do escrever. 

Afirmam Vincent et al. (1994, p. 36) que “a escola é o lugar de aprendizagem da língua” o 

“objetivo da escola é aprender a falar e a escrever segundo regras gramaticais, ortográficas, 

estilísticas etc.”. Assim, “a forma escolar de relações sociais é a forma social constitutiva do 

que se pode denominar uma relação escritural-escolar com a língua e com o mundo”. 

De acordo com Faria Filho (2007), a cultura escolar elaborada em torno desse eixo 

articulador, os grupos escolares, atravessou o século XX, constituindo-se como referência 

básica. Compondo um cenário de experimentação e construção de modelos e práticas 

pedagógicas, no qual se instituiu, progressivamente, o ensino seriado e o emprego do 

método simultâneo, método este que foi, aos poucos, substituindo o modo individual de 

aprendizagem, mais utilizado até então50. Por conseguinte, os alunos passariam a ser 

classificados de acordo com a faixa etária e o nível de conhecimento, distribuídos por séries, 

e caberia ao professor desenvolver atividades coletivas, utilizando com os alunos o mesmo 

material didático (BATISTA et al., 2002). 

                                                                                                                                                                                     
tornadas possíveis pelas práticas de escrita e pela relação com a linguagem e com o mundo que lhes é 
indissociável” (p. 17, 18). 
50

 O método simultâneo foi criado na França por Jean-Baptiste de la Salle e, devido à sua ampla aceitação, foi 
indicado, a partir do ministério Guizot, em 1833, a todas as escolas públicas francesas. Para sua aplicação era 
necessário um “material pedagógico padronizado” que consistia em “quadros de letras e sílabas impressos, 
manuais idênticos” (HÉBRARD, 1999, p. 47). Antes da adoção desse método a educação brasileira seguia o 
método individual de ensino. Tal método consistia em que o professor, mesmo com vários alunos, ensinasse as 
lições a cada um deles individualmente. No entanto, esse modelo gerava um grande dispêndio de tempo do 
professor, mas principalmente do aluno, que passava horas ocioso, aguardando as lições do mestre. 
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Progressivamente, os saberes compreendidos como leitura e escrita51 ganharam 

novas dimensões, assumiram formas mais complexas e precisaram responder a novas 

demandas sociais, tornando-se premente a produção de materiais pedagógicos para atender 

às novas práticas educativas, sobretudo a de livros didáticos. Nota-se assim a preocupação 

dos dirigentes em traçar orientações ao que se poderia entender como o conjunto dos 

saberes elementares escolarizados (HÉBRARD, 1990). 

A ampliação da oferta do ensino público brasileiro nas últimas décadas do século XIX 

foi, sem dúvida, a mola propulsora do mercado de livros escolares, especificamente aqueles 

destinados à alfabetização e leitura. Entre 1890 e 1914, a matrícula no ensino primário 

paulista passa a ser dez vezes maior e, em 1904, 40% das classes existentes destinavam-se 

ao primeiro ano (MONARCHA, 1999). 

Nesse contexto, surgem as séries graduadas de leitura, criadas para atender ao novo 

modelo didático-pedagógico da escola primária. Compostas de três, quatro e até cinco livros 

de leitura de uma mesma autoria, essas séries vão pouco a pouco sendo disseminadas e 

popularizadas, seguindo o critério da continuidade dos conteúdos por lições e temas, com 

base em uma nova concepção de vida social, que precisava ser aprendida na escola, do 

primeiro ao último ano escolar (OLIVEIRA e SOUZA, 2000). 

Constituindo-se no único livro didático permitido nas escolas públicas paulistas a 

partir do final do século XIX, o livro de leitura tornou-se o principal instrumento da 

uniformização do ensino e o mais importante auxiliar para o ensino da língua materna. 

Conforme o parecer da comissão revisora dos livros didáticos para o ensino primário, 

que constava na publicação oficial do Anuário do Ensino do Estado de São Paulo (1907-1908) 

ficou determinado que os livros didáticos dividir-se-iam entre livros de leitura, facultados 

para uso dos alunos, e compêndios e manuais, podendo servir de guia aos professores no 

ensino das diversas disciplinas do programa52. 

                                                           
51

 Recentemente Mortatti e Frade (2014) organizaram a coletânea “História do ensino de leitura e escrita: 
métodos e material didático”, que traz importantes contribuições para o campo de pesquisa. 
 
52

Parecer apresentado ao secretário do interior pela comissão revisora dos livros didáticos, composta por 
Carlos Alberto Gomes Cardim, Theodoro Rodrigues de Moraes e Miguel Carneiro Junior. Anuário do Ensino do 
Estado de São Paulo, 1907-1908, p. 384. 
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Os programas deveriam ser “adequados” aos fins que desejavam atingir: uma 

formação mínima e elementar para os setores menos favorecidos da sociedade. Quanto ao 

ensino das demais disciplinas, 

 

aritmética, geografia, história do Brasil, ciências físicas e naturais, etc. – 
será processado diretamente pelo mestre em explicações vasadas na 
máxima clareza e simplicidade, intuitivamente, por percepções sensíveis, 
concretas, sem o dispêndio de frases fora do alcance intelectual do aluno, 
tendo em vista – seja ela qual for – o desenvolvimento harmônico desse 
aparelho social de que a escola primária deve armar a criança – a 
linguagem. 
Os livros de ciências, como sejam fontes indiretas, mediatas, devem ser 
abolidas, ainda as mais simples, das aulas primárias, onde sua permanência, 
criando hábitos de rotina, é prejudicial sob todos os pontos de vista: apaga 
a individualidade do mestre; exaure e atrofia a inteligência do aluno. 
A existência de tais livros em classe, com o impossibilitar o 
desenvolvimento da educação espontânea do aluno, reduz a tarefa do 
mestre à simples “tomador de lições”, que a criança repete na 
uniformidade monótona das coisas decoradas, com desgosto, 
maquinalmente, sem o mínimo proveito par o seu cultivo intelectual. 
Ainda mesmo que os livros não servissem para uma decoração passiva, mas 
os alunos deles se utilizassem guiados pelo professor, sua ação seria mais 
perniciosa, que útil.  
Ao espírito construtivo da educação moderna repugna o uso rotineiro do 
compêndio, que transforma a criança num receptáculo subserviente, 
tirando-lhe a natural espontaneidade (ANUÁRIO DO ENSINO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 1907-1908, P. 386). 

 

 A grosso modo, faziam parte dos livros de leitura as “cartilhas” e as séries graduadas 

de leitura, para uso do primeiro ao quarto ano escolar, não havendo clareza no texto do 

documento quanto às questões metodológicas e os conteúdos específicos que cada 

modalidade deveria tratar. Bastava que os alunos utilizassem somente os livros de leitura. 

Para as demais disciplinas bastariam as explicações dos mestres. 

Mas a caracterização do livro de leitura não é simples, como afirma Arroyo (1988, p. 

93), uma vez que “nem sempre será possível estabelecer-se uma separação nítida entre os 

livros de entretenimento puro e o de leitura para aquisição de conhecimentos e estudo nas 

escolas”. E, ao que tudo indica, a literatura infantil surgiu do livro escolar, útil e funcional, 

com objetivo eminentemente didático. 

Choppin (2009) destaca que a fronteira entre esses dois gêneros parece incerta e 

inconstante, pois de um lado temos os livros recreativos, que se tornam também instrutivos, 
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por outro lado, os manuais (geografia, história, ciência etc.) com suas histórias e contos 

morais, segundo a ideia muito divulgada de tornar a instrução útil e divertida. 

Para Soares (1999, p. 17), podemos definir o livro de leitura também como uma 

“literatura escolarizada”, da qual a escola se apropria didatizando-a, para atender a seus 

próprios fins ou, numa outra perspectiva, como sendo a “produção” para a escola de uma 

literatura destinada às crianças. No entanto, a autora reitera que as duas perspectivas 

suscitam a questão, tão debatida e nunca resolvida, da definição de literatura infantil. 

Todavia, como constatou Chartier e Hébrard (1995), o processo de democratização 

do ensino primário colocou a formação das crianças e adolescentes, por meio da leitura de 

obras da literatura nacional, como disciplina central do processo de formação. Era preciso 

uma redefinição dos objetivos da escolarização, postos a serviço primeiro da Igreja,                

depois do Estado.  

Nesse contexto, o aprendizado da leitura deveria permitir o acesso a bons livros, 

capazes de promover a educação moral e a doutrinação política das camadas populares. No 

cerne do debate, a pauta estava mais voltada para o que deveria ser lido do que para as 

práticas escolares da leitura, perguntando-se: que “conhecimentos, que valores, que 

cultura” a escola deveria transmitir? (CHARTIER, HÉBRARD, 1995, p. 257). 

Cabe ainda ressaltar que os livros escolares não são simples objetos criados para 

implementar a prática educativa. Para além de uma interpretação reducionista, eles são 

“espaços de memória” das instituições de ensino e a principal ferramenta do trabalho 

docente. Além disso, criam um novo tipo de leitor, diferenciado, consumidor de um novo 

suporte textual que se define pelo contexto e pelas práticas de uso impostas pela cultura 

escolar (ESCOLANO, 2000, p. 171). Eles revelam, sobretudo, circuitos de poder, que refletem 

uma economia política controlada pelas editoras e pelos demais profissionais envolvidos em 

sua produção, fomentando assim novas práticas culturais. 

 As séries graduadas de leitura foram criadas para atender ao novo modelo didático-

pedagógico da escola primária. Compostas de três, quatro e até cinco livros de leitura de 

uma mesma autoria, esses livros garantiam a continuidade dos conteúdos por lições e 

temas, com base em uma nova concepção de vida social, que precisava ser aprendida na 

escola, do primeiro ao último ano escolar. 
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 É preciso reconhecer que essas séries também guardam a marca dos editores, como 

indica Chartier (1990, p. 174) ao analisar o catálogo dos livros de cordel. Assim como este, o 

catálogo das séries graduadas não é feito por acaso, mas é pensado para atender a 

expectativa de um público específico, porém, amplo. A afinidade das estruturas textuais, 

mais do que os próprios temas, precisa dar conta das competências culturais do seu público. 

Ao propor textos que originam séries, os editores criam “redes de textos, que por vezes 

remetem explicitamente uns para os outros, que trabalham sobre os mesmos motivos, 

reproduzidos, alterados ou invertidos”. 

 A popularidade dessas séries ganhou lugar de destaque nas editoras, consagrando 

alguns autores oriundos das Escolas Normais ou das Academias de Direito e Medicina. 

Independente da formação de origem, todos eles tinham algo em comum: seguiram a 

carreira do magistério e se dedicaram à produção de uma literatura didática até                 

então sem precedentes.  

 As pesquisas sobre determinados autores, cujas obras foram amplamente utilizadas 

em determinada época, têm demonstrado uma nova tendência de análise das produções 

escolares para além do conteúdo das obras. O mapeamento dos lugares de pertencimento 

desses sujeitos, bem como o reconhecimento de uma nova identidade social desses 

intelectuais, que passaram a se reconhecer como professores primários agregam novos 

elementos de análise para se pensar a constituição de uma nova categoria profissional. 

 Uma das inovadoras contribuições para a análise do campo tem sido apresentada por 

Roger Chartier (1994) que, ao retomar a perspectiva de Foucault, colocou em pauta a 

função-autor, como aquele que cria identidade para a sua obra e gera a sua autenticidade. 

Ao destacar essa função, Foucault atribui uma importância ao autor ao fornecer um nome 

próprio às obras, que pressupõe um estado de direito. Por conseguinte, na condição de 

proprietário de uma obra literária, responsabilidades e sanções penais lhes são atribuídas. 

 Em outras palavras, o nome do autor não é um nome próprio como outro qualquer, 

mas antes um instrumento de classificação de textos e um protocolo de relação entre eles 

ou de diferenciação face a outros. Chartier (1994) assinala que, para erigir-se como autor, 

escrever não é suficiente; é preciso acima de tudo fazer circular as suas obras entre o 

público, por meio da impressão.  
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 É necessário, portanto, reconhecer a função autor nos estudos sobre a história das 

edições didáticas, mas, sobretudo, identificar a produção de diferentes discursos em 

momentos históricos específicos. Isso implica uma ampliação de perspectivas de análise, 

levando em conta os acordos, conflitos, tensões, para além do contexto biográfico do autor 

em suas relações com o conteúdo expresso no texto, pois: 

 

O autor de uma obra didática deve ser, em princípio, um seguidor dos 
programas oficiais propostos pela política educacional. Mas, além a 
vinculação aos ditames oficiais, o autor é dependente do editor, do 
fabricante do seu texto, dependência que ocorre em vários momentos, 
iniciando pela aceitação da obra para publicação e em todo o processo de 
transformação do seu manuscrito em objeto de leitura, um material 
didático a ser posto no mercado (BITTENCOURT, 2004, p. 479). 

  

 Para além das políticas econômicas e educacionais que regem essa produção, 

Bittencourt (2004) reitera que a história do livro didático brasileiro tem demonstrado que 

existem preconceitos em relação aos intelectuais que se dedicam às edições escolares, 

considerada uma produção menor, um trabalho secundário no currículo acadêmico. 

 No século XIX e início do XX, período dessa produção, a situação não era muito 

diferente. Mesmo assim, conclui Bittencourt (2004), esse movimento atraiu o interesse de 

uma nova geração de autores de livros didáticos que começou a despontar em torno dos 

anos 1880 diferentemente da primeira geração de autores, do começo do século, 

preocupados com a organização dos cursos secundários e superiores. A interlocução que 

essa primeira geração estabelecia com o poder institucional, delimitava o lugar de sua 

produção, junto às classes dirigentes do país. Desse diálogo com intelectuais e políticos,  

responsáveis pela política educacional do Estado, resultou uma produção didática destinada 

aos colégios de formação das elites e que, portanto, atendia a uma minoritária e privilegiada 

camada da sociedade brasileira. 

Já a segunda geração de autores de livros didáticos estava interessada numa 

produção dos saberes para a escola elementar. Era composta por proprietários de 

instituições de ensino particular, por egressos dos cursos de Direito e Medicina, por sujeitos 

que assumiram cargos técnicos na instrução pública e, principalmente, por professores 

formados pelas Escolas Normais. Além da formação e origem desses sujeitos, na maioria dos 



87 
 

casos, somava-se a experiência docente com as séries iniciais, cujo elemento foi 

fundamental para comporem seus livros de alfabetização e leitura.  

Enquanto produto de uma cultura, o sentido de geração se coloca como uma peça 

essencial na engrenagem do tempo e, como tal, deve ser tratada dentro dos limites de sua 

análise. O que pressupõe, a partir de uma avaliação histórica, uma estrutura mobilizadora do 

acontecimento que, “em vez de ser apenas a espuma de uma vaga formada pelas estruturas 

socioeconômicas”, também pode ser gerador de estruturas, como é o caso das “gerações 

criadas ou modeladas por um acontecimento inaugurador” (SIRINELLI, 1996, p. 131-137). 

 A expansão do ensino público primário, como um acontecimento inaugurador, bem 

como a demanda de livros escolares daí procedente, mobilizou toda uma geração que se 

debruçou sobre essa produção. Além disso, a valorização das experiências pedagógicas 

desses sujeitos passou a ser fortemente considerada por parte dos editores como critério de 

escolha dos autores. O critério de seleção voltava-se para os que acompanhavam os                      

avanços pedagógicos dos países nos quais a alfabetização se estendia para a grande                  

maioria da população.  

Assim, a qualidade principal exigida do autor de livro didático para a escola 

elementar, era sua capacidade de bom escritor, ou seja, possuir as qualidades literárias para 

atingir a especificidade de um público infantil e juvenil. Além disso, houve o incentivo 

governamental patrocinando concursos para melhores obras, garantindo a publicação de 

seus livros e prêmios monetários aos autores. Com a interferência do poder educacional, ao 

eleger os melhores trabalhos, novas articulações foram feitas pelos setores editoriais na 

escolha dos autores. 

 
A nova “geração” de autores caracterizou-se por sua heterogeneidade, 
divergências inevitáveis, uma vez que produziam para um público ampliado, 
não se limitando mais aos filhos dos grandes proprietários rurais e 
comerciantes. Tratava-se de um público bastante diferenciado, 
compreendido por alunos de escolas do ensino elementar, com idades 
variáveis, por adolescentes desejosos de seguir carreiras no setor terciário, 
muitas vezes oriundos de classes menos favorecidas da sociedade e por 
jovens da elite econômica, agora acrescida por elementos do sexo feminino 
(BITTENCOURT, 2004, p. 484). 

 
 

 Por fim, é importante identificar o grupo de intelectuais que, em defesa de um 

projeto político educacional brasileiro, sujeitaram-se às imposições do poder educacional e 
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das editoras. Nesse grupo, podemos situar o papel que Thomaz Galhardo desempenhou, 

fazendo emergir uma nova identidade social de um grupo socioprofissional a partir de suas 

experiências no magistério primário e no interior de uma rede de sociabilidades, voltada 

para a produção de livros de alfabetização e leitura para o ensino. 

Abílio César Borges (1824-1891), o Barão de Macaúbas, foi o pioneiro na publicação 

de livros de leitura seriados para a infância brasileira. Formado em medicina, abandonou a 

carreira para dedicar-se integralmente à educação, primeiro à frente da Diretoria de 

Instrução Pública da Bahia e logo administrando, financeira e pedagogicamente, os próprios 

estabelecimentos de ensino: o Ginásio Baiano, o Colégio Abílio da Corte e o Colégio                    

Abílio de Barbacena. 

No transcorrer de sua carreira, Abílio Cesar Borges escreveu vários livros didáticos, 

porém, a obra que maior êxito alcançou foi a série de livros de leitura, produzida entre 1860 

e 1890, cujos títulos seguem a ordem de Primeiro e Segundo para uso da infância brasileira, 

e Terceiro, Quarto e Quinto livros de leitura para uso das escolas brasileiras53. Além do 

empenho na produção e inovação da literatura escolar, o autor também proferiu palestras, 

conferências, participou de congressos educacionais e se dedicou a traduções, cuja 

inspiração emanou de suas viagens à Europa, funcionando como busca de referências de 

práticas pedagógicas e modelos de escola vigentes nos países tidos como avançados e 

modernos (GONDRA, 1999). 

Suas inovações pedagógicas, como a abolição da palmatória e todos os tipos de 

castigos corporais, atraíram os filhos da elite para suas instituições de ensino, criando                  

uma imagem de escola laica moderna, tal postura ainda colaborou para divulgação de suas 

obras didáticas. 

Cabe ressaltar que sua produção de livros escolares se consolidou sob a égide do 

governo, pairando dúvidas, como bem lembra Bittencourt (2004), sobre a possibilidade de 

serem trabalhos de um único sujeito, já que foram produzidos e postos em circulação, sob 

sua autoria cerca de 400 mil volumes e 22 títulos, com variadas edições revisadas.  

Monarquista convicto e católico conservador, Abílio Cesar Borges construiu a própria 

imagem de inovador pedagógico e amigo das crianças, distribuindo gratuitamente suas 

obras por várias regiões do país. Para Valdez (2006, p. 303), essa atitude traduzia, 
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 Sobre a trajetória de Abílio Cesar Borges e sua obra consultar a tese de Diane Valdez (2006). 
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parcialmente, seu “pensamento filantrópico”, mas era também uma “forma de divulgar suas 

obras, propagar seus métodos e seus estabelecimentos e garantir um retorno financeiro”. 

A distribuição gratuita de seus livros também poderia ser justificada pela 

proximidade que tinha com o poder imperial, uma vez que a doação garantia a futura 

adoção para o provimento das escolas, o que de fato ocorreu, pois, seus livros foram 

adotados em várias províncias do Império brasileiro54. 

Não nos cabe julgar, muito menor apreciar as ações filantrópicas do Barão de 

Macaúbas, mas de reconhecer seu significativo papel com autor de um gênero literário 

importante no processo de escolarização brasileira. Além do que, produziu suas obras 

independente das editoras, assumindo os custos de edição e impressão55. 

No entanto, apesar das várias reedições e do sucesso de seus livros no final do século 

XIX, as obras não foram de longa duração, restringindo-se à primeira década do século XX. 

Para Valdez (2006), isso se deve ao fato do dr. Abílio ter sido um fiel monarquista após a 

implementação da República, acarretando na substituição de seus livros por outras séries de 

livros leitura. 

Verifica-se nesse período uma profusão de iniciativas que, ancoradas nas políticas de 

matriz republicana, consolidaram um sistema dual referente aos textos escolares, no qual as 

polaridades são as orientações religiosas católicas e as seculares liberais. 

No sul do Brasil, de caráter nacionalista, destacam-se os livros de leitura elaborados 

pelo professor rio-grandense Hilário Ribeiro de Andrade e Silva (1847-1886). Este professor 

também preteriu a carreira de médico pelo magistério, exercício que desenvolveu 

concomitante à produção de livros escolares e como proprietário de uma escola em sua 

cidade natal.  

Criada a partir de 1880, a obra de Hilário Ribeiro reflete o seu pensamento liberal 

positivista, condensada no modelo didático-pedagógico da série graduada de leitura que 

denominou Lições no lar. A série é formada por cinco livros, sendo que cada um apresenta 

um título diferente: inicia com a Cartilha Nacional que se complementa com o Primeiro livro 

de leitura (silabário); Segundo livro de leitura, Cenário Infantil; Terceiro livro de leitura, Na 
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 De acordo com Valdez (2006), Abílio Cesar Borges doou, entre 1872 e 1887, aproximadamente 68.600 livros 
didáticos entre diversas províncias do Brasil. 
 
55

 A maioria de seus livros foram publicados pela Aillaud, Guillard, sediada em Paris. 
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terra, no mar e no espaço e, por fim, o Quarto livro de leitura, Pátria e dever – Elementos da 

educação moral e cívica. 

 Após ser premiado na Primeira Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro em 1883, no 

ano seguinte Hilário Ribeiro rescindiu o contrato com Carlos Pinto & Cia, de Pelotas e passou 

a editar seus livros com a prestigiada Alves & Cia do Rio de Janeiro56, tornando-se um dos 

autores mais famosos dessa casa editorial. Segundo Bittencourt (2008, p. 92), “alguns dos 

autores que apresentaram seus compêndios e foram premiados terminaram por ser 

cooptados pelas editoras, especialmente por Francisco Alves”, como também foi o caso de 

Abílio César Borges57. 

 Mesmo antes de serem publicados pela famosa editora Francisco Alves, os livros de 

Hilário Ribeiro já faziam sucesso no circuito escolar, apresentando, até mesmo, tiragens 

ilustradas em O cenário infantil e Cartilha Nacional uma novidade na época (ARROYO, 1988). 

Assim que Hilário Ribeiro publicou sua primeira série de livros de leitura, Lições no lar, a 

Diretoria de Instrução Pública de São Paulo autorizou a adoção para provimento das escolas 

e comprou 5000 exemplares (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, ANÚNCIOS, 25/10/1882; 

ASSEMBLEIA PROVINCIAL, 12/04/1883). 

Nessa conjuntura, Hilário Ribeiro já estava estabilizado no Rio de Janeiro. Foi 

nomeado professor do Liceu de Artes e Ofícios, mas deixou o cargo para dedicar-se à 

divulgação de suas obras, viajando pelo Brasil proferindo palestras sobre seu trabalho e 

pensamento pedagógico58. No entanto, sua produção de livros foi interrompida, por seu 

falecimento prematuro, em 1886. Seus livros continuaram sendo editados nas próximas 
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 Além da série de livros de leitura, a editora Francisco Alves também comprou de Hilário Ribeiro os direitos 
das obras Geografia do Rio Grande do Sul e Gramática elementar e lições progressivas de composição (LIVRO 
DE CONTRATOS DA EDITORA FRANCISCO ALVES; CATÁLOGO COMEMORATIVO DO CENTENÁRIO DA LIVRARIA 
FRANCISCO ALVES –ACERVO DO LIHED/UFF). 
57

 Bittencourt (2008) ainda ressalta que as exposições de objetos escolares se tornaram frequentes após a 
exposição de 1883 e, embora não tivessem a magnitude e o destaque da primeira, serviram para os editores 
divulgarem seus trabalhos. Quanto às premiações de Hilário Ribeiro, localizamos na   capa do Terceiro livro de 
leitura a informação de que a obra recebeu o diploma de 1ª classe na Exposição do Objetos Escolares, em 1887, 
e medalha de prata na exposição do Paris em 1889 (BIBLIOTECA DO LIVRO DIDÁTICO/FEUSP). 
58

 Hilário Ribeiro foi um dos poucos autores que se dedicou, exclusivamente, à divulgação do seu trabalho. 
Tanto é que, em umas das cláusulas do contrato firmado com a Alves & Cia, em 1884, constava que nas viagens 
feitas pelo autor para propaganda dos livros, “as despesas seriam divididas metade por conta de cada 
contratante” (LIVRO DE CONTRATOS DA EDITORA FRANCISCO ALVES – ACERVO DO LIHED/UFF). 
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décadas e, em 1920, sua série de leitura foi revista e atualizada pelo professor paulista 

Arnaldo de Oliveira Barreto59. 

A Cartilha Nacional foi editada, aproximadamente, até 1960, e os demais livros da 

série até 1930, sendo adotados inicialmente na capital federal e rapidamente difundidos em 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e outros 

estados60 (RIBEIRO,1927; PFROMM NETO et. al., 1974). 

No findar do século XIX, outro conjunto de textos escolares, mais extenso e 

elaborado, passou a disputar esse mercado em constante ascensão. Trata-se da série 

graduada de leitura do professor fluminense Felisberto Rodrigues Pereira de Carvalho             

(1850-1898).  

Nascido em Niterói, formou-se em 1870 pela Escola Normal de sua cidade natal61, 

ingressando no corpo docente logo após sua formatura para reger a recém-inaugurada 

escola primária anexa. De saída, Felisberto de Carvalho enfrentou muitos problemas na 

interlocução entre teoria e prática. A inquietação mediante seus alunos aspirantes a 

professor, levaram-no à elaboração de um material próprio e adequado à realidade de 

ensino que enfrentava. Além de criar uma metodologia própria para suas aulas, 

provavelmente a contingência de sua carreira tenha sido um fator propulsor de sua extensa 

produção didático (VILLELA, 2002, 2004). 

Sua trajetória profissional foi marcada por dez anos na direção da escola primária 

anexa à Escola Normal, como diretor interino da mesma; em escolas particulares, como 

professor do Instituto de Educação do Distrito Federal, membro do Conselho de Instrução 

Pública, vice-diretor do Pedagogium62 e autor de uma vasta coleção de livros didáticos 
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 Livro de Contratos da Editora Francisco Alves – ACERVO DO LIHED/UFF. 
60

 Não fizemos uma busca precisa das edições nos arquivos e bibliotecas, mas localizamos: um exemplar da 
Cartilha Nacional,1957, sem edição; a segunda edição do Terceiro Livro, de 1885; e um exemplar do Segundo 
Livro, de 1887, sem edição (ACERVO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL). Também a 108ª edição do 
Terceiro Livro, 1927 (BIBLIOTECA DO LIVRO DIDÁTICO – FEUSP). Todas as edições são pela Francisco Alves do 
Rio de Janeiro. 
61

 Fundada em 1835, a Escola Normal de Niterói foi a primeira escola oficial de preparação do magistério da 
América Latina. Sobre essa instituição, consultar a tese de doutorado de Heloísa Villela (2002). 
62

 O Pedagogium foi uma instituição criada, inicialmente, como museu pedagógico por iniciativa do Conde D’Eu, 
em 1883, decorrente do Congresso de Instrução Pública. Além do museu, no Pedagogium havia uma biblioteca 
especializada, na qual ministravam-se cursos e conferências científicas, realizavam-se exposições escolares: era 
espaço de aperfeiçoamento do magistério e órgão responsável pela criação da Revista Pedagógica. Como 
publicação periódica do Pedagogium, a revista foi editada de 1890 a 1896, com dez volumes (49 números), sob 
a direção do Dr. Menezes Vieira (BASTOS, 2002). 
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(CABRINI, 1994; VILLELA, 2004). Seus livros de maior sucesso são os de leitura, divididos em 

cinco volumes e publicados pela editora Francisco Alves. 

A série de livros de leitura de Felisberto de Carvalho foi inaugurada em 1892, com o 

Primeiro, Segundo e Terceiro livro de leitura. Em 1895, lançou o Quarto e o Quinto livro de 

leitura. Com essa série, o autor tornou-se o precursor, no Brasil, dos livros tecnicamente 

enriquecidos por ilustrações, muitas vezes coloridas, que eram feitas por seu filho 

Epaminondas de Carvalho, evidenciando uma preocupação estética e pedagógica que os 

diferenciava dos demais livros de leitura.  

Sua série de livros de leitura foi publicada por mais de meio século, de 1892 até 1959, 

distribuídos em diversas regiões brasileiras. Para Cabrini (1994, p. 02), os livros didáticos de 

“longa duração” sustentaram projetos político-educacionais responsáveis pela formação da 

mentalidade de várias gerações. Além do que, “ao serem reeditados, procuram perpetuar o 

discurso de um projeto que no embate entre diversas possibilidades sociais saiu vencedor, 

ou ainda, resistiram a outros encaminhamentos políticos que concomitantemente estavam 

presentes na dinâmica social”. 

Outro autor consagrado por sua produção de séries de leitura foi João Köpke (1852-

1926). Nascido em Petrópolis, Köpke trocou o clima ameno da região serrana pelo da 

província de São Paulo, a fim de cursar a Academia de Direito63. 

A Academia reforçou seus princípios liberais e republicanos, construídos em meio às 

experiências educacionais no Colégio Köpke, o prestigiado Colégio de Petrópolis, 

propriedade de sua família. Seu vínculo com a educação, desde pequeno, fez com que 

abandonasse a magistratura para dedicar-se ao magistério, resultando em várias iniciativas 

de criação de instituições de ensino particular e na produção de livros escolares. 

Desse elo também surgiu a amizade com Rangel Pestana, com quem partilhava 

princípios políticos, mas sobretudo educacionais. Até mesmo a série graduada de leitura de 

Köpke, composta pelo Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto livros de leituras morais 

e instrutivas que a princípio era denominada de Coleção Köpke passou a chamar-se                       

Série Rangel Pestana. 
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 Sobre a trajetória de João Köpke e sua produção intelectual, consultar a tese de doutorado de Claudia 
Panizzolo (2006). 
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O envolvimento com Rangel Pestana foi determinante na carreira educacional e 

profissional de João Köpke, posto que Pestana estava à frente do jornal A Província de São 

Paulo. Este jornal foi um dos grandes divulgadores de autores e de suas obras, propugnando 

um liberalismo no qual a escola particular era o símbolo de liberdade de ensino. Veiculava 

principalmente propaganda dos autores originários de escolas particulares e criou uma 

imagem para a escola privada como sendo a de melhor qualidade. Além disso, os 

proprietários do periódico paulista entendiam que a divulgação das obras escolares, 

notadamente de diretores de escolas particulares, significava prestigiar e moldar a opinião 

pública para as vantagens do ensino particular, embora não abdicassem da defesa das 

subvenções de verbas do Estado para tais iniciativas (BITTENCOURT, 2004). 

A maioria desses autores foram diretores de escolas particulares e desenvolveram as 

habilidades de escritores de obras escolares em seus próprios estabelecimentos de ensino, 

onde podiam testar, adaptar e melhorar os métodos desenvolvidos. 

 João Köpke produziu uma vasta literatura escolar. Além de cartilhas e da série Rangel 

Pestana, na década de 1920, iniciou vários outros projetos que incluíam uma nova série de 

três livros, “Leituras graduadas sobre animais e plantas da nossa terra”64. 

 Apesar do prestígio social de Köpke, aclamado pela imprensa, a princípio o autor 

sofreu resistência, principalmente sob a pressão do grupo de autores paulistas, influentes 

nas políticas educacionais do estado, no sentido de que suas obras não fossem adotadas 

para o ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas de São Paulo. 

A heterogeneidade dessa geração de autores foi marcada, inevitavelmente, por 

divergências visíveis, principalmente pelas opções metodológicas, fomentando uma série de 

conflitos políticos que começaram nos últimos anos da década de 1870 e se estenderam até 

o início do século XX. 
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 Além da série, Köpke comprometeu-se com a Editora Alves & Cia a escrever “Leituras iniciais 1ª livro”, 
“Leituras iniciais 2ª livro”, “Novas leituras 1ª livro”, “Novas leituras 2ª livro”, “Novas leituras 3ª livro”, “No 
mundo das plantas”, “No mundo dos animais”, “No mundo das Histórias”, “Coisas da nossa terra”, “Leituras 
várias”, “Fábulas dramatizadas”, “Versos para o curso preliminar”, “Versos para o curso médio”, “Versos para o 
curso complementar”, “A Grande Pátria”, “Quadro sinóptico e cartilhas para o ensino da leitura pelo processo 
analítico”. Não sabemos se esses projetos didáticos se consumaram, todavia, não há nenhum indício dessas 
obras nos catálogos da editora Francisco Alves. Sabemos que Köpke entregou os originais de Leituras iniciais 1º 
e 2º livros e Novas leituras 1º livro, dos quais recebeu 3.000$000. Alguns meses depois, o autor confirmou a 
desistência de publicar o Quadro Sinóptico e cartilhas para o ensino da leitura pelo processo analítico. O 
contrato foi assinado em 15 de maio de 1923 (LIVRO DE CONTRATOS – ACERVO DO LIHED/UFF). Em 1926, 
Köpke faleceu no Rio de Janeiro. 
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 Na capital paulista, novos nomes surgiram e se destacaram na geração de autores de 

livros escolares para o ensino primário, como Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-1925), 

natural de Campinas e Romão Puiggari (1865-1904), espanhol radicado no Brasil65.  

 Romão Puiggari ingressou na Escola Normal de São Paulo em 1886 e se formou em 

1887. Em sua turma, figuravam nomes como os de Gabriel Prestes e Ramon Roca Dordal66, 

personagens que se destacaram posteriormente como atuantes no ensino público paulista. 

Em 1889, foi nomeado professor público de primeiras letras do sexo masculino no 

município de Mogi-Mirim67, cargo em que permaneceu até 1891. Puiggari ficou conhecido 

pelas modificações que fez, em 1890, na Cartilha da Infância de Thomaz Galhardo. Desde 

então galgou outros postos, assumindo o cargo de diretor da Escola da Vila Mariana onde 

ficou até 1894, sendo convidado, no ano seguinte, por Gabriel Prestes, para o cargo de 

professor adjunto na Escola Modelo anexa à Escola Normal, em uma turma de 4º ano 

preliminar. Permaneceu na Escola Modelo por muitos anos para, em 1903, dirigir o primeiro 

Grupo Escolar do Braz (que depois levou o seu nome). Porém, sua passagem por lá foi      

curta, vindo a falecer no ano seguinte, acometido de uma súbita doença que o levou aos 39 

anos de idade. 

 Arnaldo de Oliveira Barreto formou-se pela Escola Normal de São Paulo em 1891, 

iniciando a carreira como professor primário em Batatais, depois Campinas, até ser 

convidado por Miss Browne para dirigir uma das classes da Escola Modelo da rua do Carmo. 

Também foi designado para organizar o Grupo Escolar de Lorena e, em 1908, assumiu a 

direção do Ginásio de Campinas, onde permaneceu por muitos anos, até ocupar o cargo de 
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 Sobre a trajetória de Arnaldo de Oliveira Barreto e Romão Puiggari, consultar: Polianteia Comemorativa do 
Centenário do Ensino Normal em São Paulo (1866-1946) e Belo (2013). 
66

 Gabriel Prestes nasceu em 1867, em Palmeiras no Paraná. Pouco tempo depois de formar-se pela Escola 
Normal de São Paulo, foi eleito deputado pelo Partido Republicano Paulista como representante do 
professorado. Militou pela causa do ensino, participando ativamente com publicações no jornal O Estado de S. 
Paulo e na implementação de leis referentes ao magistério, além de permanecer por anos na direção da Escola 
Normal, como sucessor de Caetano de Campos. Faleceu em 1911 aos 44 anos de idade. Também da turma de 
normalistas de 1887, destacou-se no magistério o professor Ramon Roca Dordal, nascido em Barcelona, em 
1854. Foi nomeado para a primeira cadeira de professor primário de Itatiba, onde lecionou até 1894. Assumiu 
uma vaga na segunda escola modelo da Capital, onde ficou durante dez anos, passando dali para diretor do 
primeiro grupo escolar do Braz. Em 1907, foi nomeado inspetor escolar da capital, cargo que exerceu até 1919, 
quando se aposentou. Faleceu em 1938 aos 84 anos (POLIANTEIA COMEMORATIVA DO 1º CENTENÁRIO DO 
ENSINO NORMAL DE S. PAULO, 1846-1946). 
67

 A seis de abril de 1889, Romão Puiggari prestou juramento para assumir o cargo de professor, sendo a ata de 
nomeação redigida por Thomaz Galhardo (LIVRO DE CARREIRA DO PROFESSOR: DOCUMENTOS 
ENCADERNADOS. ORDEM EO1084 – APESP). 
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diretor da Escola Normal de São Paulo entre 1924-1925, função que foi interrompida em 

decorrência do seu falecimento. 

 Dos lugares ocupados por esses dois professores na instrução pública paulista,   

advém o reconhecimento como autores de livros de alfabetização e leitura. Além dos 

trabalhos desenvolvidos individualmente, como Barreto que ficou conhecido por sua 

Cartilha Analytica e Cartilha das mães, e Puiggari por Coisas Brasileiras e Album de Gravuras 

– obras aprovadas pelo Conselho de Instrução Pública de São Paulo – juntos compuseram a 

série de livros de leitura, Puiggari-Barreto, disputando a partir de 1904, o acirrado espaço no 

mercado editorial com obras de autores consagrados. 

 Formada por quatro volumes, Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto livros de leitura, 

a série graduada de leitura Puiggari-Barreto seguia o modelo pedagógico da prestigiada     

obra italiana Cuore, de Edmundo de Amicis (OLIVEIRA, SOUZA, 2000). Adotada em vários 

estados brasileiros, os autores receberam pela série medalha de prata na Exposição 

Universal realizada em 1904 nos Estados Unidos68. 

 Além da parceria na série de leitura, Romão Puiggari e Arnaldo Barreto estiveram à 

frente da Revista de Ensino (1902-1918), Órgão da Associação Beneficente do Professorado 

Público de São Paulo. Criada em 1901, a Associação surgiu como uma iniciativa às novas 

demandas educacionais que tinham a ver, substancialmente, com saberes específicos das 

práticas pedagógicas e com a organização dos profissionais da educação69. 

 Barreto foi seu redator chefe até 1904; acompanhando-o no corpo editorial estavam 

Romão Puiggari, Joaquim Luiz de Brito, João Pinto e Silva, João Lourenço Rodrigues, Alfredo 

Bresser da Silveira, Ramon Roca Dordal e João Crisóstomo Bueno dos Reis Junior. 

A breve trajetória dessa nova geração de autores de livros escolares, descrita nas 

páginas que se seguiram, revelam um cenário profícuo da produção literária para as escolas 

brasileiras. Sobretudo, faz emergir seus interesses, seus grupos de pertencimento, além das 

influências políticas e sociais desses sujeitos, determinantes para a consolidação de seus 

projetos políticos educacionais. 

Em meio à produção desses intelectuais da educação, apresentamos os livros 

publicados por Thomaz Galhardo, destacando seus processos de produção e circulação. 
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 Para uma análise crítica dos conteúdos consultar Oliveira, Souza (2000) e Belo (2013). 
 
69

 Sobre a Revista de Ensino, consultar Carvalho (1998) e Catani (2002, 2003). 
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2.2 – A produção de Thomaz Galhardo: manuais para professores 
 

 

Duas produções escolares diferenciam a obra de Thomaz Galhardo por suas 

finalidades didáticas. Uma delas destinada exclusivamente aos professores e uma outra para 

uso dos alunos no processo de alfabetização e leitura. 

No primeiro grupo estão Monographia da letra A e Pesos e medidas do systema 

métrico, podendo ser caracterizadas como manuais de ensino. Um tipo de livro didático, cuja 

finalidade destina-se a auxiliar o professor pelas noções básicas que caracterizam um 

conjunto de saberes relativos ao ensino das matérias do curso primário. 

No segundo grupo estão Cartilha da Infância, Segundo livro de leitura para a infância, 

Terceiro livro de leitura para a infância e Contos Infantis. Os três primeiros formam a série 

graduada Na escola e no lar, mantendo uma sequência didática e gradativa da leitura 

iniciada com a cartilha para os demais livros70.  

A primeira obra didática escrita por Thomaz Galhardo foi Monographia da Letra A, 

editada em 1883. “Um interessante folheto de 30 páginas, elegantemente impresso em 

papel excelente” (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, NOTICIÁRIO, 06/06/1883). Sua segunda 

edição saiu no ano seguinte, 1884,  “consideravelmente aumentada” como foi descrito na                  

capa impressa pela Typographia Jorge Seckler & Cia71, com uma tiragem em torno de                     

mil exemplares. 
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Com a origem das séries graduadas, de meados do século XIX a início do XX, a cartilha passou a compor a 
coleção, a critério dos autores, uma vez que mantinha uma sequência didática e gradual da leitura. Essa divisão 
cronológica evidentemente mudaria historicamente, ganhando novas denominações. A cartilha para o ensino 
da leitura passou a ser apenas cartilha de alfabetização, do início ao final do século XX e, a partir das décadas 
finais do século XX, recebeu a denominação livro de alfabetização e letramento. Quanto ao livro de leitura que, 
com as cartilhas, em meados do século XIX a meados do XX, integrava séries de leitura graduada, foi 
denominado de livros de língua portuguesa, livros de comunicação e expressão e livros de Português, também 
compondo séries de livros a partir da segunda metade do século XX (MORTATTI, 2014). Quanto à denominação 
cartilha, a origem dessa palavra vem, muito provavelmente, do desdobramento da palavra cartinha que, por 
sua vez, era usada – em língua portuguesa – com o propósito de ensinar o abecedário, o silabário e rudimentos 
de catecismo (PFROMM NETO et al., 1974). Choppin (2009, p. 18) nos apresenta uma definição que tem suas 
origens na palavra cartilla, nome dado em espanhol aos pequenos livretos que significam respectivamente 
“fazer a lição para alguém” e “ser completamente ignorante”, com base nas letras do alfabeto e sendo os 
primeiros rudimentos da aprendizagem da leitura que se difundem muito na Europa, a partir do século XVI. 
71

 Como não localizamos a sua primeira edição, usaremos as informações contidas na segunda edição (1884), 
exemplar localizado no Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.  
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Figura 15 – Capa: Monographia da Letra – A  
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Monographia da letra A. São Paulo, Typographia Jorge Seckler & Cia, 1884.       
FBN– Brasil 
 

 

Figura 16 – Exemplar nº 870, Monographia da Letra – A 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Monographia da letra A. São Paulo, Typographia Jorge Seckler & Cia, 1884.          
FBN– Brasil 
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A terceira e provavelmente última edição da Monographia foi editada apenas em 

1912, com o selo C. Teixeira & Cia – Editores. Diferencia-se da segunda edição por conter o 

prefácio com a referência que Ruy Barbosa fez à obra de Galhardo, na sua réplica à redação 

do Código Civil Brasileiro72.  

A referência do jurista parece ter prestigiado mais a obra do que o conteúdo em si, 

dando legitimidade para Thomaz Galhardo lançar-se no mercado de livros escolares, na 

composição do que classificou como regras fáceis para a acentuação da preposição A.  

 

 

Figura 17 – Anúncio da Monographia da Letra – A 
Fonte: A Província de São Paulo, Anúncio, 06/05/1883 

 

Segundo Galhardo (1884, p. 01-02), seu propósito era escrever “para aqueles que, 

sem disporem de grandes conhecimentos, quisessem empregar com propriedade a 

preposição – a – e a sua contração com articular homógrafo”. Suas considerações 

preliminares justificariam a utilidade do seu trabalho, até porque “muitos escritores de 

incontestável ilustração empregam a esmo a preposição – a –, acentuando-a quando simples 

preposição, e deixando de fazê-lo quando contraída com o artigo”.  

Como foi o caso de Abílio Cesar Borges no seu Terceiro livro de leitura que causava 

admiração pela propriedade que o autor tinha desse assunto. Mesmo assim foi possível, “no 

decurso do mesmo livro, errar inúmeras vezes, acentuando a preposição simples – a – e não 

o fazendo quando contraída com a adjetivo articular. Por exemplo (...) “ Á este reino 

                                                           
72

 A menção que Ruy Barbosa faz ao texto de Galhardo foi para impugnar um indevido acento agudo em uma 
frase da redação do art. 432, IV, citando-a e transcrevendo um trecho da mesma para provar a sua asserção.  
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pertencem...Comer á horas certas...deixa por morte á seus filhos..., e muitas outras faltas 

iguais que deixamos de mencionar” (GALHARDO, 1884, p. 02-03).  

A Monographia foi submetida à apreciação do Conselho de Instrução Pública com a 

finalidade de ser adotada para as escolas da província de São Paulo. No entanto, a comissão 

avaliadora composta por Manoel José Chaves, Augusto Freire da Silva e Francisco Aurélio de 

Souza Carvalho73 indeferiu o projeto em parecer emitido em vinte e oito de junho de 1883. 

De acordo com o parecer sobre a primeira edição: 

 

É a questão principal da dita obra mostrar que a preposição – a – só deve 
levar acento agudo, quando contraída com as formas femininas do artigo 
definido e com o – a – inicial do demonstrativo – aquele, aquela. De feito 
sustenta o autor a verdadeira doutrina, que desenvolve mais sob o ponto 
de vista etimológico e sintético, que sob o prosódico.  
Cumpria, porém, que se detivesse a considerá-la prosodicamente, como fez 
o Conselheiro José Feliciano de Castilho no seu trabalho sobre esta matéria, 
que com o título de – Questão Orthographica – se acha anexo a um – 
Trabalho Elementar de Pontuação –, que foi editado por Eduardo & 
Henrique Laemmert. E isto porque, estudada assim, torna-se bem palmar a 
incongruência que cometem aqueles que acentuam a preposição – a –, 
quando não se opera a mencionada contração. 
Consiste esta incongruência em cometerem o barbarismo de acentuar a 
preposição – a –, que é uma voz ou som vogal oral grave, com o acento 
agudo, que para isso é sinal inteiramente impróprio; barbarismo, que fez o 
mencionado escritor exprimir-se desse modo: “Escrever-se assim estas 
frases: autoriza o homem á jogar – á menos que – extensiva á cousas, etc., 
o leitor terá de elevar a voz, de modulá-la, como ordena o acento agudo, e 
falará a língua, que quiser, menos a portuguesa” (apud GALHARDO, 1884, 
VII-VIII. GRIFOS DO AUTOR). 

 

Os avaliadores foram categóricos em suas considerações, mas o barbarismo 

cometido pelo autor não passava de uma leve omissão, conforme afirmaram em seguida. 

Todavia, a incongruência apontada não desmerecia o seu trabalho, ao contrário, era justo 

que fosse “largamente difundido, para o fim de se generalizar a sã doutrina, que explana o 

que por eruditos é desconhecida” (apud GALHARDO, 1884, VIII). 

Após ser vetado o seu trabalho, Galhardo tratou de sanar os erros apontados pela 

comissão avaliadora, submetendo-o novamente à apreciação do Conselho.  

                                                           
73

 É importante ressaltar que Francisco Aurélio de Souza Carvalho era Inspetor Geral da Instrução Pública, 
mantendo-se no cargo até 1885, quando foi exonerado e substituído por Artur César Guimarães que ficou no 
cargo até sua aposentadoria, em 1896. Thomaz Galhardo, ao assumir em 1887 cargo na Diretoria de Instrução, 
estabeleceu estreitas relações com Artur César Guimarães como seu subordinado direto. 



100 
 

                 

Figura 18 – Ofício referente à Monographia da Letra –A 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Monographia da letra A. São Paulo, Typographia Jorge Seckler & Cia, 1884.  
FBN– Brasil 
  
 

Mas a estratégia de distribuição entre os docentes comprometera seus vencimentos 

de professor público, tendo que requisitar o adiantamento de um mês de seu salário a ser 

descontado uma quinta parte mensalmente até quitar a dívida, que contraíra para o 

pagamento da impressão da obra (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, EXPEDIENTE DA 

PRESIDÊNCIA, 16/12/1883). 

Também era comum que os autores que se encarregavam da publicação de seus 

próprios textos enviassem um exemplar aos jornais, sendo que, várias vezes, os elogios 

jornalísticos eram incorporados nas edições sequenciais dos livros: 

 

Como é sabido, por assim já o haverem anunciado os nossos colegas da 
Província, o distinto professor normalista Thomaz Galhardo, atendendo ao 
parecer da comissão que examinou a sua Monographia da letra A, ampliou 
esse interessante e utilíssimo trabalho, dando-lhe todo o desenvolvimento 
de que era o mesmo suscetível [...] O governo, que tão fácil se tem 
mostrado em mandar adotar nas escolas públicas obras de um alcance e 
valor mais que contestáveis, não pode, sem comprometer o sentimento de 
seu interesse pela instrução popular, deixar de tomar na devida 
consideração a proposta do Sr. Thomaz Galhardo. [...] Para isto cumpre o 
governo adquirir um certo número de exemplares da obra, espalhando-os 
pelas escolas da província. Com este procedimento realizar-se-ão em um 
ato de justiça duas ações generosas: proporcionar ao ensino subvencionado 
pelos cofres públicos um livro de incontestável utilidade, e galardoar o 
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nobre e louvável esforço do digno moço paulista, que, pela sua aplicação, 
conquistou lugar proeminente e de honra no magistério da província 
(GAZETA DO POVO, 17 DE AGOSTO DE 1883 in GALHARDO, 1884. GRIFOS 
DO AUTOR). 

 

As articulações de Thomaz Galhardo para divulgar seu primeiro trabalho didático não 

renderam os frutos desejados. Com o malogro da adoção de sua Monographia como manual 

do professor, restou ao autor colocá-lo à venda na Casa Eclética e nas principais livrarias de 

São Paulo por 1$000 réis. Os pedidos acima de vinte exemplares poderiam ser adquiridos 

com 20% de desconto diretamente com o autor, em sua residência à rua do Riachuelo nº 18 

(A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, ANÚNCIO, 18/07/1883). 

Estaria o estudo de Galhardo restrito a apenas um aspecto da gramática portuguesa, 

portanto, com um conteúdo insuficiente para atender aos programas de ensino e para 

auxiliar o professor? Convém assinalar que talvez Galhardo nutrisse a esperança de que sua 

Monographia tivesse a mesma repercussão que a Grammatica Portugueza do amigo e 

filólogo Julio Ribeiro74. Haveria, porém, outros motivos. Talvez pela falta de uma rede de 

influência que viabilizasse a adoção do seu livro, já que o manual escolar constitui um 

precioso indicador das relações de força que estabelecem, em um dado momento e em uma 

determinada sociedade, os diversos atores do sistema educativo (CHOPPIN 2008). 

Mesmo após o reconhecimento de Thomaz Galhardo como autor de livros escolares, 

sua Monographia não entrou na lista de recomendações da comissão avaliadora de livros 

didáticos do estado de São Paulo, a fim de servir de guia aos professores no ensino da 

disciplina de Língua Portuguesa. Ao contrário de outros tratados com o Curso da língua 

materna de João Köpke, Grammatica Elementar de Felisberto de Carvalho, Grammatica 

Elementar de Hilário Ribeiro, entre vários outros publicados nos Anuários do Ensino (1907-

1908) deste estado. O fato é que, diferentemente dos estudos que abrangiam diversos 

aspectos da gramática, o seu trabalho centrava-se em apenas um aspecto: a crase. 

  Pesos e medidas do systema métrico foi o próximo trabalho desenvolvido por 

Galhardo para uso do professor, publicado pela Typographia Aillaud & Cia provavelmente já 

no período republicano. Pelo fato de não haver localizado nenhum exemplar, não dispomos 

de quaisquer informações a respeito das edições, tiragem e do processo de produção. 

                                                           
74

 Julio Ribeiro dedicou a segunda edição de sua Grammatica Portugueza (1884) a três pessoas: Vieira de 
Almeida, de Campinas, Seraphim de Mello, de Capivari, e Thomaz Galhardo, de São Paulo. 
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Tomamos conhecimento de sua existência na contracapa da primeira edição do Terceiro 

livro de leitura do autor, onde um anúncio destaca sua adoção para uso das escolas 

primárias do Estado de São Paulo. 

Esse mapa continuou circulando nas escolas, fazendo parte da lista de obras 

adotadas no curso preliminar, discriminado no grupo de mapas, cadernos e materiais de 

ensino, conforme prescrição da comissão responsável pela indicação de livros didáticos no 

estado de São Paulo (ANUÁRIO DO ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1907-1908). 

Vários mapas de pesos e medidas foram publicados nesse período e todos                       

eram compilados de um mesmo quadro sinóptico que seguia um padrão metrológico 

determinado por lei. A padronização de medidas primava por uma unificação nacional, cujo 

modelo foi desenvolvido na França no final dos setecentos. Era preciso eliminar 

completamente os padrões de pesos e medidas antigos e os não-oficiais. Para isso, era 

necessária uma determinação oficial, mas que permitisse a mudança de uma forma gradual, 

sem gerar conflitos com a população (ZUIN, 2013). 

 No Brasil, o padrão do sistema métrico decimal tornou-se obrigatório com a lei nº 

1157 de 26 de junho de 1862, que exigia a todo comerciante ter suas balanças de pesos e 

medidas de acordo com o padrão oficial, sofrendo sanções penais caso não cumprisse as 

determinações legais (O ESTADO DE SÃO PAULO, SEÇÃO LIVRE, 10/02/1900). 

 A população deveria estar habilitada para conviver com novos padrões de pesos e 

medidas e saber operá-los. Levar o ensino do sistema métrico para as escolas seria uma das 

melhores formas para que as determinações oficiais se efetivassem. A saída foi a elaboração 

de materiais pedagógicos e os impressos eram os principais recursos para difundir um novo 

saber que se agregava à aritmética escolar. Segundo Zuin (2013), foram providenciados 

cursos para habilitar os professores no novo sistema e se procedeu à divulgação de materiais 

didáticos aprovados pelo governo para o ensino do sistema métrico decimal. Na prática, esse 

processo não ocorreu sem conflitos, pois muitos desses materiais eram adotados para as 

escolas sem que, no entanto, tivessem real utilidade.  
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2.3 - Livros para alunos de Thomaz Galhardo 

 
 
 

 
                                                                                                

Figura 19 – Folha de rosto: Cartilha da Infância 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
Paris, Lisboa, Francisco Alves & Cia, Aillaud, 58ª ed., 1911. Biblioteca Nacional de Maestros. 
 

 

Cartilha da Infância inaugura a série graduada de alfabetização e leitura, Na escola e 

no lar, de Thomaz Galhardo, destinada para uso do aluno do primeiro ano escolar. Ao que 

tudo indica, sua primeira edição foi em 1888, já a segunda em 1891, ambas pela Teixeira & 

Irmão – Editores. A partir de 1894, a Editora Francisco Alves comprou os direitos de 

publicação e editou a Cartilha até 1992, totalizando 233 edições75. 

                                                           
75

 Como não foram localizados os primeiros números da Cartilha da Infância, tínhamos informações imprecisas 
quanto à data de sua primeira edição. Considerando os anúncios e matérias publicados sobre Cartilha, a partir 
de 1888, no jornal A Província de São Paulo, optamos por manter esta data como marco da primeira edição. Os 
anúncios são publicados a partir de janeiro do referido ano, portanto, o livro provavelmente havia sido 
impresso em 1887. Quanto à data da segunda edição, 1891, extraímos a informação da pesquisa realizada por 
Marcia Razzini (2007) sobre a produção de livros didáticos em São Paulo, especificamente aqueles publicados 
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Figura 20 – Capa: Cartilha da Infância 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Cartilha da infância– ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
Livraria Francisco Alves, 140ª ed., 1938. BLD – FEUSP. 
 

 

 

                                                                              
    
Figura 22 – Capa: Cartilha da Infância 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância.  
Livraria Francisco Alves, Editora Paulo de  
Azevedo LTDA, Rio de Janeiro,  
S. Paulo, Belo Horizonte, 205ª ed., 1961. BLD – FEUSP. 
 

 
                                                                                                                                                                                     
pela Teixeira & Irmão – Editores. O exemplar mais antigo da Cartilha da Infância, ao qual tivemos acesso, foi 
uma microfilmagem da 41ª edição de 1908, pertencente ao Acervo da Fundação Biblioteca Nacional –Brasil.  

Figura 21 – Folha de rosto: Cartilha da Infância 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Cartilha da       

infância – ensino da leitura. Livraria Francisco 
Alves, Editora Paulo de Azevedo LTDA, Rio de 

Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 189ª ed.,         
1957. AHLE. 

 

Figura 23 – Capa: Cartilha da Infância 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da                

infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo               
Horizonte, Francisco Alves, 233ª ed.,                          

1992. FBN– Brasil. 
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ANO         NÚMERO DE EDIÇÃO                             ARQUIVOS 

1888                   1ª edição                  __________________ 

1891                     2ª ed.                  __________________ 

1908                   41ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

1911                    58ª ed.              Biblioteca Nacional de Maestros 

1924                   109ª ed.              CRE Mario Covas 

1938                   140ª ed.              Biblioteca do livro didático - FEUSP 

1939                   141ª ed.              Biblioteca do CPP Sud Mennucci 

1947                   162ª ed.              Acervo LIHED 

1953                   178ª ed.              Acervo LIHED 

1956                    (s.n.)              Fundação Biblioteca Nacional  

1957                   189ª ed.              Arquivo Histórico do livro escolar 

1961                   205ª ed.              Biblioteca do livro didático/FEUSP 

1962                   (s.n.)              Fundação Biblioteca Nacional 

1964                   210ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

1964                   212ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

1969                   220ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

1971                   221ª ed.                                                       Fundação Biblioteca Nacional 

1973                   222ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

1979                   226ª ed.                                                    Fundação Biblioteca Nacional 

1987                   228ª ed.                                                     Fundação Biblioteca Nacional 

1988                   230ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

1989                   232ª ed.                                                 Fundação Biblioteca Nacional 

1992                   233ª ed.              Fundação Biblioteca Nacional 

 
Quadro 4 – EDIÇÕES LOCALIZADAS DA CARTILHA DA INFÂNCIA 
Fonte: A tabela foi elaborada com base nas edições que localizamos nos acervos pesquisados.  
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PERÍODO DAS EDIÇÕES QUANTIDADE DE EDIÇÕES MÉDIA DE EDIÇÕES POR ANO 

   

TEIXEIRA & IRMÃO-EDITORES    

1888 – 1893  2 a 3 edições em cinco anos  

   

EDITORA FRANCISCO ALVES   

1894 – 1908 37 edições em 14 anos 2 a 3 edições por ano 

1908 – 1924 68 edições em 15 anos 4 a 5 edições  

1924 – 1939 31 edições em 14 anos 2 edições  

1939 – 1947 22 edições em 9 anos 2 edições 

1947 – 1953 16 edições em 6 anos 2 edições 

1953 – 1957 11 edições em 4 anos 2 edições 

1957 – 1961 16 edições em 4 anos 4 edições 

1961 – 1964 07 edições em 3 anos 2 a 3 edições 

1964 – 1969 10 edições em 5 anos 2 edições 

1969 – 1979 06 edições em 10 anos  

1979 – 1992 07 edições em 13 anos  

 
Quadro 5 – NÚMERO DE EDIÇÕES DA CARTILHA DA INFÂNCIA POR PERÍODO 
Font: tabela foi elaborada com base nas edições que localizamos nos acervos. Quanto ao número de edições 
por ano, trabalhamos com um valor aproximado. 
 

 

 

Na pesquisa realizada em diversos acervos e jornais da época, tivemos informações 

de vinte e uma edições da Cartilha da Infância, entre 1888 e 1992, das quais tivemos acesso 

à vinte exemplares.  Os números consultados e apresentados na tabela 1 e 2 são muito 

reveladores quanto à sua produção e circulação. Primeiro, evidencia a permanência de uma 

prática escolar por pelo menos cento e quatro anos, apesar das mudanças ocorridas nos 
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métodos de alfabetização e leitura. Segundo, a média de edições publicadas por ano, é um 

importante indício da circulação e uso deste livro por tantas décadas e de forma contínua76. 

Outra evidência é quanto ao papel dos editores no processo de produção da Cartilha. 

No período em que foi editada pela Teixeira & Irmão – Editores (1888-1893), a Cartilha 

provavelmente teve poucas edições, mesmo sendo aprovada pelo Conselho Superior de 

Instrução Pública de São Paulo e adotada, na sequência, para o ensino público, no início do 

ano de 188877 (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, INSTRUÇÃO PÚBLICA, 14/02/1888).        

Com a instalação de uma filial da livraria Francisco Alves em São Paulo, no ano de 

1894, o número de edições da Cartilha aumentou consideravelmente. No mesmo ano, a 

editora comprou os direitos de publicação da Cartilha, lançando inicialmente uma nova 

edição de 20.000 exemplares78.  

Essa tiragem justifica-se pelo fato do editor ter conquistado um potencial comprador, 

a Diretoria de Instrução Pública de São Paulo, sonho de todas as casas editoriais do período. 

No entanto, as relações entre editora e Estado não se efetivaram apenas pela influência 

política de Francisco Alves, lembrando que, neste período, Thomaz Galhardo exercia o cargo 

de oficial maior da Diretoria de Instrução e era membro do Conselho Superior de Instrução 

Pública, órgão responsável pela seleção dos livros escolares para as escolas do Estado de São 

Paulo. A relação que Thomaz Galhardo estabeleceu com o núcleo do poder foi determinante 

para que, tanto a Cartilha da Infância, como os livros de leitura que viriam posteriormente, 

circulassem nas escolas públicas com o “selo” de aprovação dos órgãos competentes de 

fiscalização da literatura escolar. 

Além disso, Thomaz Galhardo soube equacionar sua experiência pedagógica como 

professor primário a uma demanda de mercado de manuais escolares – da segunda metade 

do século XIX – que visava não mais apenas à figura do professor, mas que percebe o papel 

do aluno nesse processo. Nesse sentido, “o aluno era (e ainda é) um público compulsório, 

mas assumi-lo como consumidor direto do livro significava, para autores e editores,                   

                                                           
76

 Quanto aos métodos de alfabetização e leitura e a proposta metodológica da Cartilha da Infância, trataremos 
em detalhes no terceiro capítulo da tese.  
77

 Não temos informações de quantas edições foram publicadas pela Teixeira & Irmão – Editores entre 1888 e 
1894. Podemos afirmar, pelas notícias veiculadas no Estado de S. Paulo, que até 1892 o livro estava na    
segunda edição. 
78

 Contrato firmado a 03 de abril de 1894. Livro de contrato da editora Francisco Alves. Arquivo do LIHED/UFF. 
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atender a novas exigências, transformando e aperfeiçoando a linguagem do livro”                       

(BITTENCOURT, 2004, p. 483). 

A partir da segunda edição (1891), a Cartilha da Infância sofreu modificações e foi 

ampliada pelo professor recém-formado pela Escola Normal de São Paulo, Romão Puiggari. 

Não sabemos quais mudanças Puiggari fez na obra, até porque não localizamos a primeira 

edição para cotejarmos as alterações. A alegação de que o afastamento de Thomaz Galhardo 

do magistério inviabilizou o aprimoramento da Cartilha da Infância – reconhecendo a 

importância da participação de Romão Puiggari em sua reformulação – parece mais um 

pretexto para lançar o jovem professor no circuito de autores de livros didáticos.  

O nome de Romão Puiggari permaneceu na Cartilha até as edições de 1950,                      

mesmo havendo cessado o prazo dos direitos autorais, conforme estabelecia a                      

escritura de compra da plena propriedade das modificações, emendas e acréscimos feitos 

pelo colaborador79. 

Após a Cartilha, Puiggari não realizou nenhum outro projeto editorial com Thomaz 

Galhardo. Até mesmo porque, como já demonstramos em sua trajetória, suas opções 

metodológicas ganhariam rumos diferentes das de Galhardo. Sua diferenciação foi marcada 

pelos projetos independentes e pelas parcerias com o professor Arnaldo de Oliveira Barreto. 

Igualmente digna de nota foi a revisão e atualização da Cartilha da Infância feita, em 1920, 

pelo professor Arnaldo Oliveira Barreto, como uma das poucas modificações nas                      

edições da Cartilha80. 

Com base nas edições que consultamos da Cartilha da Infância, de 1908 a 1992, 

verificamos que pouco se alterou em sua materialidade. Até 1930, a obra tinha sessenta e 

três páginas, nas quais eram distribuídas as trinta e três lições e oito histórias para o 

exercício de leitura. A partir desse período, com as mudanças ortográficas, uma página foi 

                                                           
79

 A escritura, de dezoito de julho de 1928, determinava que “a compra é feita às herdeiras de Romão Puiggari 
por 4$000 em virtude de estar a expirar o pagamento de 30 anos a que se refere a lei nº 496 de 1 de agosto de 
1898”. (LIVRO DE CONTRATOS. ACERVO DO LIHED/UFF). Quanto à referida legislação, diz no artigo quarto da lei 
nº 496 de 1 de agosto de 1898 que “os direitos de autor são móveis, cessíveis e transmissíveis no todo ou em 
parte e passam aos herdeiros, segundo as regras de direito”. No entanto, no parágrafo primeiro deste artigo 
rege que “a cessão entre vivos não valerá por mais de trinta anos, findos os quais o autor recobrará seus 
direitos, se ainda existir”. Site consultado: www2.camara.leg.br/. Acesso em: 06/08/2015.  
80

 Conforme recibo de 01/10/1920, Arnaldo de Oliveira Barreto recebeu 4.000$000 pela revisão e atualização 
da Cartilha e dos três primeiros livros da série Puiggari-Barreto. (LIVRO DE CONTRATOS. ACERVO DO 
LIHED/UFF). 
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suprimida, assim como a última lição, do ph e do y. Também foi atualizada a história 

“Estrada de Ferro”, devido às alterações ocorridas nas ferrovias brasileiras.  

 Exceto a primeira lição, das “Vogais”, em nenhuma edição as demais lições 

acompanham ilustrações. A imagem de crianças brincando com as letras aparece na parte 

superior do texto, e a obra sofreu apenas três modificações em sua trajetória editorial. 

 

 

Figura 24 – 1ª Lição – Vogais: Cartilha da Infância –1924 – 109ª ed. 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
Livraria Francisco Alves, 109ª ed., 1924. CRE –Mário Covas. 

                                  
 

     

                                                                                                                              
 

 
  

Figura 25 – 1ª Lição – Vogais: Cartilha da 
Infância –1957 – 189ª ed. 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da 
infância – ensino da leitura. Livraria Francisco 
Alves, Editora Paulo de Azevedo LTDA, Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 189ª ed., 
1957. AHLE. 

 

Figura 26 – 1ª Lição – Vogais: Cartilha da Infância –
1992 – 233ª ed. 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância. 
Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, Francisco 
Alves, 233ª ed., 1992. FBN– Brasil. 
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Quanto à funcionalidade desse tipo de imagem, Valdez (2006) observa, por meio dos 

catálogos da tipografia francesa Laurent et Deberny, que nas palavras ilustradas os temas 

não são distinguidos com precisão, ou seja, as letras se embaralham no interior da 

ilustração, tornando-se quase imperceptíveis e fazendo com que a imagem seja mais 

importante do que as letras em si. 

  Trata-se de palavras ilustradas que seguiam o modelo francês de imagens vendidas 

em catálogos, sobretudo pela prática da literatura de colportage que se desenvolveu 

sobremaneira na sociedade francesa do século XIX. Os colporteurs eram vendedores 

ambulantes que comercializavam imagens e textos em locais públicos. Apresentavam um 

catálogo com uma diversidade de imagens de representações diversas, como abecedários 

ilustrados, temas históricos, imagens infantis, pessoas trabalhando etc. Mais tarde, já na 

segunda metade do século XIX, a comercialização das imagens ganhou espaço como suporte 

pedagógico nos manuais escolares, sendo um elemento para entreter a criança na lição, 

tornando-a mais simples, agradável e de fácil compreensão por meio de histórias atrativas e 

ilustradas (LE MEN apud VALDEZ, 2006). Das oito histórias para os exercícios de leitura, 

vistas nas últimas páginas da Cartilha da Infância, apenas cinco são acompanhadas de 

ilustrações, que se destacam na parte superior dos títulos e correspondem aos temas das 

histórias, sempre em preto e branco.  

Chartier chama a atenção para essas “identificações explícitas, que designam e 

classificam os textos, criando em relação a eles expectativas de leitura, antecipações de 

compreensão”. São formas apresentadas na “imagem, no frontispício ou na página do título, 

na orla do texto ou na sua última página”, como marcas que sugerem uma leitura e 

constroem um significado (1990, p. 132-133). 

                                                   

 

 

Figura 27 – Lição de leitura: A Escola 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância. 
Livraria Francisco Alves, Editora Paulo de Azevedo 
LTDA, Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
205ª ed., 1961. BLD – FEUSP. 
 

 

Figura 28 – Lição de leitura: A Oração 
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Na trajetória editorial da Cartilha, apenas três atualizações ocorreram nas imagens 

das histórias, ganhando tons mais “infantis” a partir da década de 1960. Essas 

correspondências entre imagem e texto funcionam como “protocolos de leitura ou lugares 

de memória do texto”, caracterizadas como uma leitura que exige sinais visíveis de 

identificação, portanto, “mais facilmente decifráveis por parte dos leitores inábeis” 

(CHARTIER, 1990, p. 130). 

A Cartilha da Infância surpreende por suas particularidades formais – tipográficas – 

quase estáticas, por tantas décadas. A partir da relação entre texto, livro e compreensão 

emerge outro aspecto que condiz com a história das práticas de leitura. Trata-se dos usos 

dos textos, que dizem respeito às marcas textuais: “estável na sua letra e fixo na sua forma”, 

tornando-o objeto de leituras contrastantes, já que um livro muda “enquanto muda o seu 

modo de leitura” (CHARTIER, 1990,  p. 131). 

 

 

                           

 Figura 29 – Capa do Segundo livro – 1908 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Segundo livro de 
leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Francisco Alves & Cia, 15ª ed., 
1908. FBN– Brasil. 
 

Figura 30 – Capa do Segundo livro – 1956 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Na escola e no lar (2º 
livro de leitura). Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo 
Horizonte, Livraria Francisco Alves, 79ª ed., 1956. 
CRE –Mário Covas. 
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 O Segundo livro de leitura para a infância foi lançado sete anos após a Cartilha da 

Infância. Sua primeira edição foi em 1895, pela Editora Alves & Cia., sendo editado 

provavelmente até a década de 196081. 

Destinado para o segundo ano escolar, o Segundo livro se propõe a dar continuidade 

ao processo de aprendizagem da leitura iniciado com a Cartilha da Infância. Sua distribuição 

já estava garantida para o provimento das escolas públicas paulistas com a aprovação pelo 

Conselho Superior de Instrução Pública em 189482. 

Segundo o autor, tratava-se de um “pequeno trabalho, fruto da animação dada ao 

ensino pelo benemérito Dr. Cesário Motta Junior, que conseguiu firmar entre nós uma 

verdadeira época de renascença da instrução popular”. Galhardo esperava deste Segundo 

livro o mesmo “acolhimento benevolente concedido à Cartilha da Infância”, obra que                      

“tão bem aceita foi pelas mães de família e pelo professorado público” (GALHARDO,                    

1908, VII-VIII). Nas demais edições que consultamos, as dedicatórias e o prefácio Ao leitor 

são suprimidos, restando a seguinte nota destinada Às crianças brasileiras: 

 

Este livro foi escrito há muito tempo. Quem o escreveu foi o Professor 
Tomaz Galhardo. Com certeza, alguns dos pais de vocês liam e gostavam 
muito das histórias deste livrinho. 
Vocês, sempre que abrirem este livro, devem lembrar-se, com carinho e 
respeito, do grande educador Tomaz Galhardo. Ele queria bem às crianças e 
trabalhou para elas, escrevendo histórias interessantes.  
Agora, estas histórias foram um pouco modificadas, para ficarem mais 
bonitas e agradarem mais a vocês. Maria Rosa83 (apud GALHARDO, 1956) 

 

 

Na referida nota, evidencia-se a permanência de um livro de leitura que, dado seu 

longo período de circulação, como bem lembra Maria Rosa (apud GALHARDO, 1956), “foi 

escrito há muito tempo” e lido pelas antigas gerações de alunos. Era preciso, portanto, dar-

lhe uma nova roupagem, torná-lo mais “bonito e agradável” para o novo público leitor. 

                                                           
81

 Localizamos quatro edições do Segundo livro: 15ª ed. – 1908, no Acervo da Fundação Biblioteca Nacional; a 
73ª ed. – 1952, no Acervo do LIHED; a 79ª ed. – 1956, no Centro de Referência em Educação Mario Covas; e a 
81ª ed. – 1960, no Acervo Histórico do Livro Escolar da Biblioteca Monteiro Lobato. Para fins de consulta 
usaremos como referência a edição de 1908.  
82

 A respeito dos livros aprovados pelo Conselho, ver Razzini (2007). 
83

 Trata-se de Maria Rosa Ribeiro, autora de uma série graduada de leitura da primeira década do século XX, 
editada pela Francisco Alves (Relação completa das obras publicadas pela Livraria Francisco Alves, 1954,            
ACERVO LIHED/UFF). 
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Das modificações apresentadas, verificamos que o exemplar de 1908 tinha cento e 

vinte e quatro páginas, nas quais foram distribuídas quarenta histórias para o exercício da 

leitura, todas acompanhadas de ilustrações em preto e branco. Nas demais edições que 

consultamos, 79ª edição - 1956, e 81ª edição-1960, a obra passou a ter cento e cinco páginas 

e trinta e quatro histórias. As modificações mais significativas, às quais alerta Maria Rosa 

Ribeiro, no prefácio, dizem respeito à organização e distribuição das histórias, as quais são 

completamente alteradas, além das modificações textuais empregadas. Em suma, alguns 

textos são reformulados, outros suprimidos, e vários títulos são modificados. 

 

 

                                                     

 
ÍNDICE DA 15ª ED. – 1908 

 

 
ÍNDICE DA 79ª ED. – 1956 

I – Amanhece 1- As crianças brasileiras 

II – O manhoso  2-  O manhoso  

III – Água potável 3- A boneca de Judite (1) 

IV – O buliçoso 4- A boneca de Judite (2) 

V – O frio 5- A Princesa Isabel 

VI – O descuidado 6- A cidade e o campo 

VII – O movimento da rua 7- O frio (1) 

VIII – Reparos 8- O frio (2) 

IX – Predileções 9- O menino corajoso 

X – O tesoureiro 10- O remédio 

XI – A esmola 11- Olavo Bilac 

XII – Transformação 12- Na ratoeira 

XIII – Sangue frio 13- O menino aviador 

XIV – Goiabada e pêssegos 14- A carteira perdida (1) 

XV – O trabalho 15- A carteira perdida (2) 

XVI – A flor 16- A carteira perdida (3) 

XVII – O asseio 17- A carteira perdida (4) 
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XVIII – O gago 18- A esmola 

XIX – A boneca de Judith 19- Quando eu crescer 

XX – Violetas 20- A enferma 

XXI – A verdade 21- Amelinha 

XXII – A honradez 22- Vaidade 

XXIII – Laura 23- O trabalho (1) 

XXIV – Vaidade 24- O trabalho (2) 

XXV – Desmazelo 25- O trabalho (3) 

XXVI – A passarada 26- A rosa 

XXVII – O dever 27- Brincando com a lua 

XXVIII – A lavoura 28- Violetas 

XXIX – No “Correio Paulistano” 29- A passarada 

XXX – Na roça 30- João-de- barro 

XXXI – Canção do Exílio 31- A onça (1) 

XXXII – Gonçalves Dias 32- A onça (2) 

XXXIII – A ordem 33- O movimento da rua 

XXXIV – Uma boa ação 34- Sete de setembro 

XXXV – Quinze de novembro 
 

 

XXXVI – A enferma 
 

 

XXXVII – João-de-barro 
 

 

XXXVIII – A onça 
 

 

XXXIX – A casinha do João-de-barro 
 

 

XL – Última cena 
 

 

 

Quadro 6 – ÍNDICE DO SEGUNDO LIVRO DE LEITURA PARA A INFÂNCIA 

Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Segundo livro de leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo 
Horizonte, Francisco Alves & Cia, 15ª ed., 1908. FBN– Brasil. 
GALHARDO, Thomaz.  Na escola e no lar (2º livro de leitura). Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, Livraria 
Francisco Alves, 79ª ed., 1956. CRE –Mário Covas. 
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 A disposição dos textos, empregada no Segundo livro, é criada em função dos leitores 

que desejam ou pensam atingir. A exemplo da fórmula dos editores de Troyes, analisados 

por Chartier (1990), essa intervenção editorial tem por objetivo remodelar a apresentação 

do texto, multiplicando os capítulos – mesmo que essa divisão não resulte de qualquer 

necessidade narrativa ou lógica –, aumentando o número de parágrafos, dividindo o texto 

em unidades menores. Segundo o autor: 

 

Há nesta divisão, que fraciona o texto com títulos de capítulos ou parágrafos [...] 
uma leitura que não é de forma alguma virtuosa nem contínua, mas que pega no 
livro e o larga, que só decifra facilmente sequências breves e independentes, que 
exige identificações explícitas (CHARTIER, 1990, p. 175). 

 

Em sua materialidade, o Segundo livro também foi modificado quanto ao aspecto 

gráfico da capa e ilustrações, as quais permaneceram como forma de estabelecer a relação 

entre imagem e texto, ou lugares de memória. 

No catálogo da Livraria Francisco Alves, a obra é divulgada como um trabalho 

“ornado de numerosas ilustrações”, feitas por Thomaz Galhardo84. As imagens a que se 

referem também foram atualizadas nas edições cotejadas. Resta-nos dúvidas se realmente 

as ilustrações da primeira edição, que provavelmente correspondem à 15ª edição, de 1908, 

foram feitas pelo autor. 

  

                 
    
 
 
 
 

                                                           
84

 Relação completa das obras publicadas pela Livraria Francisco Alves, 1954. Acervo LIHED. 

Figura 31 – Capítulo XIII – Sangue Frio 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Segundo livro de 
leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Francisco Alves & Cia, 15ª ed., 
1908. FBN– Brasil. 
 

Figura 32 – Capítulo 9 – O menino corajoso 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Na escola e no lar 

(2º livro de leitura). Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 79ª 

ed., 1956. CRE –Mário Covas. 
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O destaque que os editores dão à iconografia da obra evidencia, sobretudo, a 

recorrência à imagem como uma prática usual no período de sua produção. No discurso dos 

intelectuais, as imagens tinham fundamental importância na formação do espírito infantil, 

principalmente na fase inicial da alfabetização e da leitura. 

 De acordo com os estudos de Leonardo Arroyo (1988) sobre a literatura infantil 

brasileira, o uso de ilustrações em preto e branco manteve-se até o final do século XIX, 

especificamente nos livros didáticos nacionais, excetuando aqueles publicados no exterior, 

Figura 33 – Capítulo IV – O buliçoso 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Segundo livro de 
leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Francisco Alves & Cia, 15ª ed., 
1908. FBN– Brasil. 
 

Figura 34 – Capítulo 12 – Na ratoeira 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Na escola e no lar 

(2º livro de leitura). Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 79ª 

ed., 1956. CRE –Mário Covas. 
 

Figura 35 – Capítulo XIX – A boneca de Judith 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Segundo livro de 
leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Francisco Alves & Cia, 15ª ed., 
1908. FBN– Brasil. 
 

Figura 36 – Capítulo 6 – A boneca de Judite 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Na escola e no lar 

(2º livro de leitura). Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 79ª 

ed., 1956. CRE –Mário Covas. 
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que se apresentavam, em alguns casos, com ilustrações coloridas. O autor também afirma 

que, embora existissem desenhistas interessados nesse campo de trabalho, era uma função 

esporádica e pouco remunerada. O reconhecimento profissional do ilustrador de livros para 

crianças veio, de fato, com o advento da revista O Tico-Tico85, cujo projeto editorial marcou 

com precisão os ilustradores que se destacaram no cenário nacional. Quanto aos livros 

didáticos coloridos, esses só surgiram no Brasil no começo do século XX, por meio dos 

trabalhos precursores de Felisberto de Carvalho, Romão Puiggari e Arnaldo de                           

Oliveira Barreto. 

Por meio de uma análise pormenorizada das imagens do Segundo livro, em dois 

momentos da história de suas edições, verificamos que elas representam as concepções de 

aprendizagem do período, como forma do aluno ter contato com situações mais concretas 

de aprendizagem. Entretanto, é preciso atentar para as condições em que o processo de 

construção da obra didática ocorreu, uma vez que as ilustrações serviram como um 

instrumento a mais na veiculação da cultura europeia. Esses elementos são perceptíveis nos 

cenários, nas vestimentas, nos gestos e posturas civilizadas, nos animais europeus, como um 

padrão a ser incorporado pelas crianças brasileiras (BITTENCOURT, 2008). 

Além do que, as obras de Thomaz Galhardo eram impressas na Europa, como a 

maioria das obras dos autores brasileiros. A preferência pelas tipografias francesas se deve, 

sobretudo, pelo barateamento e pela qualidade do produto europeu, colocando em 

desvantagem a produção dos impressores brasileiros que, além desse fator, tinham que 

pagar mais impostos pelo papel do que pelos livros importados (HALLEWELL, 1985). 

Se o fator pecuniário se tornou preponderante no encaminhamento das publicações 

para fora do Brasil, especificamente para a França, o que era justo por ser financeiramente 

mais vantajoso, um outro elemento precisa ser destacado nessa relação comercial, para 

                                                           
85

O Tico-Tico foi uma revista pioneira destinada para a infância brasileira criada pelo jornalista mineiro Luís 
Bartolomeu de Sousa e Silva. Seu primeiro número saiu em 11 de outubro de 1905, no Rio de Janeiro, 
provocando, desde já, importante renovação nos métodos e objetivos da imprensa infantil. Inicialmente 
imitava os modelos estrangeiros, no que condiz à apresentação gráfica e de redação, para logo constituir-se 
num tipo fundamentalmente brasileiro e com temas exclusivamente nacionais. Vários foram os colaboradores 
do semanário infantil, como os desenhistas Renato de Castro, Luís Gomes Loureiro, Alfredo Storni, Ângelo 
Agostini, entre outros. Referente a esse último, Ângelo Agostini, fazemos uma ressalva quanto à informação 
reproduzida por Martins (2008) de que o desenhista italiano foi o criador de O Tico-Tico. Agostini já se 
destacava como desenhista e foi um dos pioneiros das histórias em quadrinhos no Brasil. Mas apenas no 
advento do surgimento de O Tico-Tico tornou-se um dos seus colaboradores de maior destaque com a seção “A 
Arte de Formar Brasileiros”, que escrevia e ilustrava (ARROYO, 1988, p. 152-161).  
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além da produção de livros didáticos, que tem a ver com a opção de setores das camadas 

dominantes pela França. Essa relação deve ser vista na trama de interesses econômicos e 

culturais estabelecida entre os dois países, e não simplesmente como decorrência de 

“importação de ideias”. Havia um interesse mútuo pela implementação de uma “cultura 

francesa” no Brasil e o livro didático tornou-se uma mercadoria moderna e necessária para o 

processo “civilizatório” (BITTENCOURT, 1993, p. 89-91).  

 

                              
                                                                

 

 

 

          O Terceiro livro de leitura para a infância, em continuidade à série de leitura Na escola 

e no lar, teve sua primeira edição em 1902, sete anos após o lançamento do Segundo livro86, 

sendo editado pela Alves & Cia. em 1906, dois anos após o falecimento do autor. Antes 

mesmo de sua primeira edição, o Terceiro livro já havia sido aprovado pelo ato 

governamental de cinco de setembro de 1901 para adoção nas escolas públicas do               

Estado de São Paulo. 

 

                                                          

                                                           
86

 Localizamos quatro edições do Terceiro livro: 1ª ed. – 1902 e 11ª ed. –1911, no Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional - Brasil; 19ª ed.–1919, na Biblioteca do Livro Didático - FEUSP; e dois exemplares da 30ª ed. 
– 1944, no Centro de Referência em Educação Mário Covas e no Acervo do LIHED. 

Figura 37 – Capa do Terceiro livro -1902 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Terceiro livro de 
leitura para a infância. Paris-Lisboa, 
Typografhia Aillaud & Cia, 1ª ed., 1902.          
FBN– Brasil. 
 

Figura 38 – Capa do Terceiro livro -1944 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Terceiro livro de 

leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 30ª 

ed., 1944. CRE –Mário Covas. 
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Thomaz Galhardo contava com a publicação do seu Terceiro livro pela Editora 

Francisco Alves, como ocorreu com a Cartilha e o Segundo livro. Não conseguindo o intento, 

e para atender ao pedido da Diretoria de Instrução Pública de São Paulo, o autor mandou 

imprimir o livro na Europa, pela Typographia Aillaud & Cia. Além de custear as despesas de 

impressão, Galhardo se responsabilizou por sua divulgação e comercialização, colocando-o à 

venda em sua residência “à rua Barão de Iguape, nº 64” (O ESTADO DE S. PAULO, ANÚNCIOS, 

29/01/1904).    

Devido ao alto custo de impressão, supomos, com base no exemplar nº 6957, 

rubricado por Thomaz Galhardo, que o autor tenha mandado imprimir uma tiragem de 

10.000 exemplares, contando que as tiragens dos livros didáticos, na época, variavam em 

torno de 5.000 mil exemplares, conforme afirma Hallewell (1985). A editora Francisco Alves 

normalmente imprimia de 5.000 a 10.000 exemplares de cada obra.  

 

 

Figura 39 – Aprovação e adoção do Terceiro livro de leitura 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Terceiro livro de leitura para a infância. Paris-Lisboa, Typografhia 
Aillaud & Cia, 1ª ed., 1902. FBN– Brasil. 
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Analisando as edições, podemos constatar que mesmo após compor o catálogo da 

Francisco Alves, as alterações materiais são praticamente irrisórias. A primeira edição 

contém quarenta e seis lições, as quais estão distribuídas em cento e oitenta e seis páginas. 

A 11ª edição passa a ter cento e noventa e duas páginas, sendo acrescida a partitura do Hino 

Escolar, cuja letra de autoria de Thomaz Galhardo faz parte da XL lição, sendo a composição 

musical de A. Reis (GALHARDO, 1911). 

Na 30ª edição, manteve-se o mesmo número de páginas com quarenta e nove lições. 

Não se trata de novas histórias, mas do desmembramento das lições Uma heroína e Últimas 

cenas em duas partes (GALHARDO, 1944). 

Também foram mantidas, nas sucessivas edições, a indicação na folha de rosto da 

aprovação e a adoção da obra pelo Governo do Estado, a dedicatória a Bento Pereira 

Bueno87, a dedicatória à memória dos filhos, o prefácio Ao Leitor, o mesmo número de 

páginas e os mesmos títulos das histórias, todos na mesma ordem, diferentemente do 

Segundo, no qual a sequência das histórias foi completamente alterada. 

                                                           
87

 Bento Pereira Bueno foi Secretário de Estado dos Negócios do Interior. Assim descreve na dedicatória: “Ao 
ilustre paulista DR. BENTO PEREIRA BUENO, digno continuador da obra imorredoura do apóstolo do ensino DR. 
CESARIO MOTTA JUNIOR”. 

Figura 40 – Exemplar nº 6957 da primeira edição do Terceiro livro 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Terceiro livro de leitura para a infância. Paris-Lisboa, 
Typografhia Aillaud & Cia, 1ª ed., 1902. FBN– Brasil. 
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A obra provavelmente circulou até 1960 e apenas dois aspectos materiais 

diferenciam as edições: a alteração na capa, presente na edição de 1944, idêntica à capa do 

Segundo livro, e a atualização de algumas ilustrações que acompanham as histórias, mas 

permanecendo os mesmos títulos. 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
       

 

 

 

Figura 41 – Capítulo II – A propósito do frio 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Terceiro livro de 
leitura para a infância. Paris-Lisboa, 
Typografhia Aillaud & Cia, 1ª ed., 1902. FBN– 
Brasil. 
 
 

Figura 42 Capítulo II – A propósito do frio 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Terceiro livro de 

leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 30ª 

ed., 1944. CRE –Mário Covas. 
 
 

Figura 43 – Capítulo IV – A família de Mario 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Terceiro livro de 
leitura para a infância. Paris-Lisboa, 
Typografhia Aillaud & Cia, 1ª ed., 1902. FBN– 
Brasil. 
 

Figura 44 – Capítulo IV – A família de Mario 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Terceiro livro de 
leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 30ª 
ed., 1944. CRE –Mário Covas. 
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A literatura escolar de Thomaz Galhardo poderia encerrar-se na descrição que 

fizemos até então dos livros pertencentes à série graduada de leitura Na escola e no lar. 

Entretanto, resta-nos apresentar Contos Infantis, obra que foi editada em 1913 pela 

Typographia da Liberdade, composta por todas as histórias do Terceiro livro, acrescida de 

outras inéditas88. 

 

                   

 

 

 

 

  A obra destinava-se à “terceira série em continuação ao 1º e 2º livro de Thomaz 

Galhardo”. Neste trabalho a viúva Anna Paula Galhardo Ferreira se intitulou autora e 

responsável pela ampliação e pela ilustração.    

O livro é composto por sessenta histórias, das quais, quarenta e seis repetem-se no 

Terceiro livro, bem como suas ilustrações. Todas as lições aparecem sequencialmente no 

                                                           
88

 Localizamos apenas um exemplar deste livro que faz parte do Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – 
Brasil.  

Figura 45 – Capa de Contos Infantis 
Fonte: FERREIRA, Anna de Paula Galhardo. Contos Infantis – Terceira Série: em continuação ao 1º e 2º livro 
de Thomaz Galhardo. São Paulo: Typographia da Liberdade, 1ª ed., 1913. FBN– Brasil. 
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índice, também como no Terceiro, seguidas das quatorze histórias inéditas que mantêm o 

mesmo estilo literário e a mesma temática. As imagens aparecem de forma aleatória e são 

meramente ilustrativas. 

                    

              

 

 

 

 

 

O uso indevido das imagens era uma prática que ocorria com muita frequência no 

contexto em que Contos Infantis foi produzido, até porque, as representações das imagens 

que aparecem na obra remetem-nos a um estilo tipicamente europeu, muito utilizado em 

livros para a infância no período compreendido.  

Na maioria das vezes, as imagens eram vendidas para as editoras e acabavam se 

tornando sua propriedade. Isso explica, de forma parcial, o uso recorrente das imagens, 

como aquelas que compunham um determinado catálogo francês denominado Mélanges 

(variedades) cujas figuras são muito frequentes nas séries de leitura de Abílio César Borges, 

as quais ilustram situações cotidianas familiares, infantis, paisagens, animais, utensílios e 

outros (VALDEZ, 2006). 

Figura 46 – Figura de Contos Infantis 
Fonte: FERREIRA, Anna de Paula Galhardo. 
Contos Infantis – Terceira Série: em 
continuação ao 1º e 2º livro de Thomaz 
Galhardo. São Paulo: Typographia da 
Liberdade, 1ª ed., 1913. FBN– Brasil. 
 

Figura 47 – Figura de Contos Infantis 
Fonte: FERREIRA, Anna de Paula Galhardo. 

Contos Infantis – Terceira Série: em 
continuação ao 1º e 2º livro de Thomaz 

Galhardo. São Paulo: Typographia da 
Liberdade, 1ª ed., 1913. FBN– Brasil. 
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Essas práticas mantiveram-se por muitas décadas, até mesmo nos livros de leitura 

brasileiros, e as ilustrações de Contos Infantis são muito próximas das que compõem o 

catálogo Mélanges, mesmo sendo o livro editado apenas em 1913. 

Pelo desconhecimento de sua circulação, Contos Infantis provavelmente ficou 

restrito à sua primeira edição, não conseguindo a projeção que tiveram as demais obras 

didáticas de Thomaz Galhardo. Por se tratar de uma repetição do Terceiro livro, investido de 

uma nova roupagem, também não conseguiria competir com obras de autores de 

reconhecido prestígio social e que propuseram um inovador modelo de livro de leitura para 

a primeira infância. 
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2.4 – O editor Francisco Alves e as obras escolares de Thomaz Galhardo 

  

 

As editoras que investiram na literatura escolar, a partir das últimas décadas do 

século XIX, submetendo-se aos poderes educacionais, puderam se dedicar quase que 

exclusivamente a esse produto cultural. Além do que, conforme constatou Bittencourt 

(2008, p. 80), ao ampliarem sua produção, projetando suas obras em escala nacional, 

tornaram-se responsáveis pela transformação da fase artesanal do livro para a era industrial. 

A questão da fabricação do livro estabeleceu outra forma de divisão do trabalho, “o trabalho 

da fábrica, no qual o editor deixou de ser um técnico ou artista e se transformou em um 

empreendedor de negócios”. 

 

O livro didático tornou-se, rapidamente, o texto impresso de maior 
circulação, atingindo uma população que se estendia por todo o país. A 
obra didática caracterizou-se, desde os primórdios, por tiragens elevadas, 
comparando-se à produção de livros em geral. A circulação dos livros 
escolares superava todas as demais obras de caráter erudito, possuindo um 
status diferenciado e, até certo ponto, privilegiado, considerando-se que a 
sociedade se iniciava no mundo da leitura. Esse poder de penetração 
explica, em parte, por que autores eruditos, em número                         
significativo, utilizaram a literatura escolar para divulgar o trabalho deles 
(BITTENCOURT, 2008, p. 83). 

 

As grandes editoras foram especialistas em articulações com o poder educacional. O 

editor Francisco Alves, em particular, foi ainda mais perspicaz em perceber o novo cenário 

educacional que se delineava no final do século XIX e as perspectivas mercadológicas                  

que se abriam, garantindo, praticamente, quase o monopólio do mercado de livros                   

didáticos no Brasil. 

Esse fator foi determinante para que, no dia 23 de abril de 1894, inaugurasse a 

Livraria Francisco Alves à rua da Quitanda, nº 9.  O acontecimento mobilizou a elite paulista 

e mereceu, até mesmo, a atenção do governo do Estado e da imprensa paulista. 

Segundo notícia publicada no jornal Gazeta de Notícias, a cerimônia de inauguração 

ocorreu de “forma muito singela, mas muito significativa”, atraindo boa parte da 

intelectualidade de São Paulo graças aos “bons, os prestimosos serviços dos populares 

editores à causa da instrução pública”. Entre “políticos, professores, jornalistas, médicos, 
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advogados, negociantes”, que estiveram ali presentes, destacam-se o presidente do Estado, 

dr. Bernardino de Campos e o vice-presidente dr. Cerqueira Cesar, o Secretário do Interior e 

da Instrução Pública, dr. Cesário Motta Junior. Ao chegarem as principais autoridades, já se 

encontravam no recinto o “comendador Thomaz Galhardo, Secretário Geral do Conselho de 

Instrução Pública; engenheiro Artur O’Leary, da comissão de geologia e topografia e 

Tancredo do Amaral, da Escola Normal”, representantes do professorado paulista,                   

além de outros ilustres cidadãos (GAZETA DE NOTÍCIAS, 29 DE ABRIL DE 1894, apud MONIZ, 

1943, p. 131-136). 

O jornal O Estado de S.Paulo ressaltava que a livraria oferecia, sobretudo, grande 

número de obras didáticas editadas pela casa Alves & Cia e dispunha de quatro seções que 

levavam, em cada uma delas, os nomes de Bernardino de Campos, Cesário Motta, Paula 

Souza e Thomaz Galhardo (O ESTADO DE S. PAULO, LIVRARIA ALVES, 24/04/1894). 

Igualmente digno de nota é a escolha dos nomes para as seções, o que não é uma mera 

coincidência, pois todos eram figuras de destaque no governo paulista e, principalmente, na 

instrução pública. 

Todavia, como constatou Razzini (2007), apesar da entrada da editora Alves & Cia no 

mercado paulista ter sido um empreendimento muito bem sucedido, a princípio sua 

inserção esbarrou em algumas resistências. Ao pesquisar os pareceres emitidos pelo 

Conselho Superior de Instrução Pública de São Paulo – órgão consultivo e deliberativo da 

administração pública que apreciava a conveniência ou não da adoção de determinados 

títulos – a respeito das propostas apresentadas pelos editores, entre eles Francisco Alves, a 

autora verificou que a principal alegação quanto a esse editor era em relação aos preços 

praticados, acima daqueles referentes aos títulos das casas paulistas. 

Talvez a alegação dos preços praticados pela editora Alves & Cia fosse mais um 

pretexto para não reconhecer que os autores que publicavam no Rio de Janeiro eram 

preteridos pelos títulos paulistas. Posto que, segundo o parecerista Ernesto Goulart, dentre 

as séries de livros de leitura, mencionadas na proposta da casa Alves para a Diretoria de 

Instrução de São Paulo, estava a coleção de Felisberto de Carvalho: “Tem mérito, não resta 

dúvida alguma, os livros de leitura de F. de Carvalho. Mas, em S. Paulo, cumpre dizê-lo, 

poucos são os professores que os adotaram em suas escolas. Quase todos os professores 

seguem, ou Hilário Ribeiro ou Köpke” (LIVRO DE ATAS, 1893 in RAZZINI, 2007, p. 31). 
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Até mesmo no seu “período afanoso e ingrato” de “longo tirocínio de magistério”, 

Gourlart afirma que usava os livros de Hilário Ribeiro porque ainda não existia a Cartilha da 

Infância de Galhardo e os livros de leitura de Köpke. “Se os livros, de que faço menção, 

fossem publicados nos meus primeiros tempos de magistério, tê-los-ia adotado com certeza 

e com muito aproveitamento, dos meus alunos”. Goulart segue em suas explanações, 

alegando que: 

Os srs. Teixeira e Irmão apresentaram uma proposta que deve ser aceita 
pelo Conselho Superior, por quanto, não só os livros constantes da referida 
proposta, já foram aprovados pelo mesmo Conselho Superior, como 
também porque os preços são excessivamente módicos. [...] Tem 
verdadeiro mérito e adaptam-se aos modernos processos do ensino [...] 
Opino, portanto, pela aceitação da proposta junta e consequente aquisição 
de tais livros, por quanto, são eles um poderoso auxiliar às nossas escolas 
públicas. [...] 
Não são baratos, os livros de Felisberto de Carvalho. O 1º livro custa 700 rs 
[setecentos réis]; o 2º 1$200 rs [mil e duzentos réis] e o 3º 1$500 [mil e 
quinhentos réis]. Comparemos os preços destes livros com os de Köpke. 
O 1º livro de Köpke custa 700 rs [setecentos réis]; o 2º 750 rs [setecentos e 
cinquenta réis] e o 3º 750 rs [setecentos e cinquenta réis] igualmente. 
Ora, a diferença é grande e todos nós que somos patriotas devemos 
atender que as condições financeiras, do Estado de S. Paulo, não permitem 
grandes despesas, principalmente na quadra difícil que atravessamos. Por 
isso, dou preferência à coleção Köpke, pelos motivos já expostos. [...] 
(LIVRO DE ATAS, 1893 in RAZZINI, 2007, p. 31). 

 

 

O parecer é claro quanto à preferência pelos autores de São Paulo, sendo assim a 

Teixeira & Irmão – Editores acabou, como era de se esperar, vencendo a concorrência para 

fornecer os livros didáticos ao governo paulista. Há uma nítida exclusão das obras de 

Felisberto de Carvalho e o apreço pelos livros de Hilário Ribeiro. Afinal, como já 

demonstramos na trajetória de Hilário Ribeiro, seus livros já eram muito prestigiados em São 

Paulo, sendo até mesmo adotados desde 1882, sob a divulgação e persuasão de Rangel 

Pestana, no jornal A Província de São Paulo, que, aliás, era também muito amigo de João 

Köpke e o maior propugnador de sua obra e de seus pares. 

Referente à Cartilha de Galhardo, concluímos que nem precisava ser justificada sua 

aprovação pelos avaliadores, afinal, o autor era na ocasião membro do Conselho e 

Secretário da Diretoria de Instrução. A questão das escolhas estava, realmente, em prestigiar 

as publicações paulistas, o que foi aprovado pelos demais membros do Conselho. 
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Consequentemente, travou-se uma acirrada concorrência pelo mercado de livros escolares 

em São Paulo, polarizando-se a disputa entre a casa paulista, Teixeira & Irmão, e a casa 

fluminense Alves & Cia.  

Mas o desfecho dessa história tomou outro rumo, como constatou Razzini (2007), 

pois, alguns dias após a reunião que aprovou a proposta dos editores Teixeira, Tancredo do 

Amaral registrou, no livro de Ata do Conselho de Instrução, o decreto de falência dos 

referidos editores.  

O fato de Tancredo do Amaral manifestar-se significava que, tendo falido os livreiros 

Teixeira e Irmão, o autor tomava para si a proposta pelos editores feita ao governo para 

fornecimento de sua obra Geographia Elementar, cujo pedido foi aceito pelo Conselho de 

Instrução. 

Segundo o parecerista Ernesto Goulart, o pedido de Tancredo do Amaral, para o 

provimento de sua Geographia às escolas públicas, em vista da falência do seu editor, era 

totalmente aceitável. Assim descreve ao examinar a petição, cuja indicação foi aprovada: 

 
Sou levado a pensar deste modo, porque as nossas escolas estão 
completamente desprovidas de livros didáticos e, como sabemos, este fato 
vai dificultar grandemente a marcha do ensino nos primeiros meses do 
corrente ano. 
Sendo assim, portanto, opino pela aceitação da proposta do sr. Tancredo, 
pedindo ao mesmo tempo que se faça aquisição de outras obras didáticas 
já adotadas por este Conselho e que muito poderão auxiliar não só aos que 
ensinam, como também ao que aprendem (LIVRO DE ATAS, 1894 in 
RAZZINI, 2007, p. 36). 
 

 

 De fato, o proponente não estava apenas defendendo os seus interesses, mas os de 

um grupo de professores/autores diretamente ligados ao poder. Assim que seu caso chegou 

às mãos do Secretário do Interior, Cesário Motta Junior, o mesmo pediu ao Conselho que lhe 

fosse enviada a cópia da proposta dos editores Teixeira “para a impressão das obras 

didáticas – 1º, 2º e 3º livros de leitura (Lições de coisas) e ‘Leituras Práticas’, do dr. João 

Köpke, bem como a ‘Cartilha da Infância’ do professor Thomaz Galhardo, acompanhada dos 

pareceres emitidos pelo Conselho” (RAZZINI, 2007, p. 36). 

  Cabe lembrar que Tancredo Leite do Amaral Coutinho (1866-1928) era professor da 

Escola Normal de São Paulo, funcionário da Secretaria de Instrução Pública e crítico teatral 

do jornal Correio Paulistano, onde depois publicaria juízos críticos para defender seus livros 
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didáticos (RAZZINI, 2007, p.36). Assim como fez em extensa matéria, publicada no Estado de 

S. Paulo, sobre a indiferença do governo quanto à instrução pública, ao magistério e aos 

livros escolares, ressaltando os trabalhos de Thomaz Galhardo e Ramon Roca Dordal, 

publicados pela casa Teixeira & Irmão: 

 

 
[...] Porque em vez de escolas bem organizadas, com ar e luz, com bons 
livros de ensino, mapas, quadros negros, contadores mecânicos, esferas 
terrestres, museu para estudos de história natural, dá-nos um pardieiro 
escuro e sujo, meia dúzia de livros velhos, algumas cartas de a b e alguns 
exemplares do Syllabario Portuguez e outros da Arithmetica de Jardim.  
[...] Porque a verdade é esta: em nosso país, um romance pornográfico a 
que os autores denominam – romance naturalista – ou – estudo de 
costumes – é recebido com maior aceitação do que um livro de ensino, que 
os jornais se limitam a acusar o recebimento e o governo a mandar para o 
arquivo. 
Eis porque eu felicito entusiasticamente aos meus talentosos colegas 
Thomaz Galhardo e Ramon Roca pela publicação da Cartilha da Infância e 
da Arithmética Escolar, livros que vêm preencher uma sensível lacuna no 
ensino público.  
A Cartilha da Infância, já em sua 2ª edição, está hoje introduzida em grande 
número de escolas públicas e particulares. [...] (O ESTADO DE S.PAULO, 
INSTRUÇÃO PÚBLICA, 19/06/1892). 

 

 

 Logo que editora Teixeira & Irmão ganhou a concorrência dos livros escolares em São 

Paulo, entrou com pedido de falência e, alguns meses depois inaugurou-se a filial Alves & 

Comp. em São Paulo. Os autores paulistas romperam contrato com a Teixeira & Irmão, 

passando a publicar seus livros com a editora Alves & Comp., como foi o caso de Tancredo 

do Amaral e Thomaz Galhardo. Segundo Hallewell (1985), o controle exercido por Alves sob 

o mercado de livros didáticos brasileiros foi conseguido principalmente comprando os 

concorrentes. Além disso, muitas dessas aquisições foram feitas apenas para conseguir 

determinados direitos de edição, como fez com vários autores. Supõe-se ter sido este 

também o caso da Cartilha da Infância de Thomaz Galhardo. 

 Em São Paulo, o editor Francisco Alves tinha como seu principal cliente a Diretoria de 

Instrução Pública, portanto, uma filial facilitaria não só o recebimento dos pedidos, como a 

distribuição das remessas dos mesmos, os pagamentos e um controle preciso da entrada e 

saída de capital.  
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 Analisando os dados do Livro Diário da filial de São Paulo, no período de um ano 

(outubro de 1897 a outubro de 1898)89, recuperamos parte da movimentação referente às 

transações efetuadas com a Secretaria do Interior, à qual estava subvencionada a Diretoria 

de Instrução90. As transações comercias com a editora Francisco Alves podem ser 

visualizadas no quadro a seguir, no qual apresentamos dados – transcritos da forma como 

são registrados na fonte – relativos às despesas efetuadas por este órgão, provavelmente 

com livros didáticos, já que não há especificação dos títulos vendidos à Secretaria do Interior                         

(ANEXO 7).  

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89

 Optamos pelo recorte temporal – outubro de 1897/setembro de 1898 – em decorrência do fechamento das 
contas da Livraria Alves, de São Paulo, que acontecia anualmente no mês de setembro. Essa periodicidade se 
explica pela constituição da sociedade mercantil, em primeiro de outubro de 1897, nesta praça, sob a razão 
social de Alves & Companhia, da qual foram parte Francisco Alves, Manuel Pacheco Leão e Bernardo Jessnitzer. 
A sociedade foi firmada conforme contrato arquivado na junta comercial sob nº 2084. Livro Diário (1898-1902).  
Acervo do LIHED/UFF. 
90

 Referente à filial de São Paulo, não há livros que remetam a datas anteriores, ou seja, desde sua instalação, 
em 1894. Os livros caixa da Editora Francisco Alves dividem-se em “Diário”, “Conta corrente”, “Razão” e fazem 
parte do Acervo do LIHED/UFF. São grandes volumes da movimentação editorial desta casa, cada um destinado 
a um tipo de registro das transações comerciais, abrangendo as agências do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte. Nem todos os livros estão disponibilizados para os pesquisadores, vários estão aguardando o 
restauro. A consulta que efetuamos demandou vários retornos ao acervo e apresentou muitos elementos 
dificultadores. Um deles diz respeito ao tamanho e volume dos livros, exigindo muito tempo para a pesquisa. 
Outro elemento é quanto à coleta de dados, uma vez que cada livro requer um critério de registro, como 
prescrevem os livros de contabilidade, nos quais o histórico deve ser o mais breve possível e escrito de forma 
reduzida. Termos como “balanço”, “fazendas gerais”, “letras a receber”, “câmbios”, “caixa”, “conta corrente”, 
“nota fatura”, são ricos em detalhes para o pesquisador que pretende inventariar os bens da empresa. No 
nosso caso, buscávamos registros dos autores de livros escolares, dos títulos editados e vendidos para os 
órgãos públicos ou para as escolas, além dos possíveis títulos distribuídos para diversas livrarias do país. No 
caso das escolas, quando discriminadas, não há referência quanto aos títulos fornecidos, bem como das casas 
editoriais para as quais Francisco Alves vendia. Quanto aos autores, raramente localizamos alguns nomes ou 
dados sobre suas obras. Em todo caso, optamos por apresentar, parcialmente, os dados referentes à 
movimentação das vendas para a Secretaria do Interior. 



131 
 

 
 
 

1897  

OUTUBRO 2.757$000 (Dois contos, setecentos e cinquenta 
e sete mil réis) 

NOVEMBRO 3.082$600 (Três contos, oitenta e dois mil, 
seiscentos réis) 

DEZEMBRO 30$800 (Trinta mil e oitocentos réis) 

1898  

JANEIRO 70$000 (Setenta mil réis) 
 

FEVEREIRO 121$000 (Cento e vinte e um mil réis) 
 

MARÇO 948$500 (Novecentos e quarenta e oito mil e 
quinhentos réis) 

ABRIL 2.362$950 (Dois contos, trezentos e sessenta e 
dois mil, novecentos cinquenta réis) 

MAIO 4.253$300 (Quatro contos, duzentos e 
cinquenta e três mil, trezentos réis) 

JUNHO 1.639$600 (Um conto, seiscentos e trinta e 
nove mil, seiscentos réis) 

JULHO 6.621$600 (Seis contos, seiscentos e vinte e um 
mil, seiscentos réis) 

AGOSTO 3.741$300 (Três contos, setecentos e quarenta 
e um mil, trezentos réis) 

SETEMBRO 6.347$320 (Seis contos, trezentos e quarenta e 
sete mil, trezentos e vinte réis) 

TOTAL  26.105$470 (Vinte e seis contos, cento e cinco 
mil, quatrocentos e setenta réis) 

 
Quadro 7 – Resumo dos gastos da Secretaria do Interior com a Livraria Francisco Alves de São Paulo entre 
outubro de 1897 a setembro de 1898. 
Fonte: Os valores foram determinados conforme registros que conseguimos recuperar referente às despesas 
registradas no Livro Diário (1898-1902). ACERVO DO LIHED/UFF. 
  
 

 

Quanto aos contratos estabelecidos entre os autores de livros escolares deste estado 

e a editora Alves & Comp., Bragança (2004) afirma que, de modo geral, o traço principal do 

caráter de Francisco Alves era seu eros pedagógico, seu vínculo visceral com o ensino, pois, 

foi particularmente à produção de livros escolares que o editor mais se dedicou, e pelos 

quais pagava muito bem aos autores. Contrariamente ao que era habitual entre os editores 

do seu tempo, estabelecia contratos de edição, em que o interesse dos autores era 
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respeitado, reconhecia-lhes o valor de seu trabalho, remunerando-os dignamente,               

além de cumprir de forma irrepreensível e pontual os seus compromissos. Ainda segundo 

Bragança (2004): 

 

A prática do editor que remunera dignamente os seus autores e tradutores 
indica muito mais do que eventual generosidade. Marca uma visão 
empresarial, moderna e pragmática. Tal política, reconhecida por todos que 
com Francisco Alves negociaram, expressa e é parte do processo social de 
profissionalização do escritor e do editor (p. 124). 

 
 

Ademais, a infraestrutura oferecida pela editora Francisco Alves tornou-se um 

aspecto fundamental para atrair os autores, principalmente pelo seu esquema de 

distribuição e propaganda. Publicar pela editora Alves significava, para o escritor, ver sua 

obra amplamente divulgada, além do prestígio social na sua função de autor, ou seja,                    

vendo seu trabalho reconhecido comercialmente, garantido por meio dos contratos que a 

casa oferecia. 

Os contratos são fontes privilegiadas para se conhecer as práticas inerentes à política 

editorial. E mais, os dispositivos que regulam essas relações “não só fixam a gama de direitos 

e deveres a serem negociados entre escritores e editores; eles registram o tratamento 

dispensado pela sociedade aos produtores de cultura” (LAJOLO e ZILBERMAN, 1996, p. 63). 

O faro de Francisco Alves para escolher os autores e identificar o que venderia 

também foi uma característica marcante de sua personalidade. À procura do inovador, o 

editor prestigiava as obras que representavam o espírito de renovação educacional, mas não 

deixava de atender aquelas que, mesmo contrariamente, seriam capazes de trazer lucro 

certo, cuja probabilidade de aprovação estava ligada às posições que muitos desses sujeitos 

ocupavam em setores educacionais.  

Podemos inferir que foi o caso de Thomaz Galhardo, pelo cargo que ocupava na 

Diretoria de Instrução e pela influência que exercia sob o Conselho de Instrução, responsável 

pela seleção das obras adotadas para as escolas públicas do estado de São Paulo. 

Analisando seus contratos com Francisco Alves, reconhecemos o valor dispensado 

pelo editor, pagando generosamente pelas edições da Cartilha da Infância e do Segundo 

livro. O contrato para a edição da Cartilha da Infância, assinado em três de abril de 1894,                              

foi feito por uma nova edição do livro de 20.000 exemplares, pela qual o autor                      
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recebeu, conforme recibo à parte, a quantia de 1000$00091. Regiam no contrato as 

seguintes cláusulas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao contrato da primeira edição do Segundo livro de leitura, foi assinado em 

seis de setembro de 1894, correndo todas as despesas pelos editores. O livro seria vendido a 

1$000 à varejo e 700 réis em porção. A multa, caso alguma das partes descumprisse o 

contrato, seria de 5.000$000 (LIVRO DE CONTRATOS DA EDITORA FRANCISCO ALVES. 

ACERVO LIHED/UFF). 

 Conforme afirma Bragança (1999), as formas dos contratos de Francisco Alves 

davam-se ou pela compra de plena propriedade das obras ou pela parceria nos lucros, forma 

preferida pelo editor. A parceria parece a forma mais vantajosa para o autor principalmente 

nos contratos praticados por Francisco Alves, que se responsabilizava pelos custos de 

fabricação, propaganda e venda, além de arcar com os prejuízos caso houvesse                      

problemas na publicação. 

                                                           
91

 Os dados contratuais da Cartilha da Infância e do Segundo livro foram pesquisados no Livro de Contratos da 
Editora Francisco Alves – ACERVO DO LIHED – UFF. No entanto, ressaltamos que esses dados já foram 
apresentados por Bragança (1999, 2004).  

 

1º - Os editores obrigam-se a imprimir o livro por milheiros declarados à sua custa 

(depois de anulado o contrato Teixeira) 

2º - A vender o livro a Rs 500 a varejo  

3º - A pagar ao autor Rs 50$000 por cada milheiro  

4º - A fazer propaganda à sua custa  

5º - O autor obriga-se a não publicar o livro enquanto durar esse contrato 

6º - O contrato poderá ser rescindido de comum acordo, mas caso um dos contratantes 

faltem a alguma clausula pagará a multa de Rs 2.000$000. 

7º - O número de exemplares de cada edição será estabelecido pelos editores que 

avisarão ao autor quando só restarem em casa 1000 exemplares (LIVRO DE CONTRATOS 

DA EDITORA FRANCISCO ALVES. ACERVO LIHED/UFF). 
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 Mas a venda da plena propriedade parecia, também, ser muito interessante para o 

autor, que receberia no ato da escritura, ou em algumas parcelas, uma boa soma em 

dinheiro. Parece-nos que, para o editor, essa prática interessava quando as obras faziam 

sucesso, ou quando o autor já tinha um nome consolidado, o que legitimava                                  

futuras publicações. 

 No caso de Thomaz Galhardo, que já tinha obras reconhecidas e venda garantida, não 

haveria riscos para o editor que tinha capital para investir. Em cinco de janeiro de 1900, 

Francisco Alves comprou a plena propriedade da Cartilha e do Segundo livro, pagando a 

Thomaz Galhardo 9.000$000 em seis prestações mensais de 750$000, sendo a primeira no 

ato da escritura (LIVRO DE CONTRATOS DA EDITORA FRANCISCO ALVES.                                     

ACERVO LIHED/UFF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Pagamentos pela venda da propriedade da Cartilha e do Segundo livro 
Fonte: Livro Razão nº 01 (1897-1900). Acervo do LIHED/UFF. 
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Um ano após o contrato da venda da propriedade da Cartilha e do Segundo livro, 

Thomaz Galhardo havia perdido quase todo o dinheiro que recebeu. Contando com a 

reconhecida generosidade de Francisco Alves, remeteu-lhe uma carta, em 21 de março de 

1901, descrevendo suas dificuldades financeiras e solicitando ajuda como forma de 

gratificação. Afirmava enfaticamente que seus livros faziam mais sucesso que todos os livros 

congêneres juntos: 

No princípio deste ano tive o prazer de lhe enviar um cartão de boas festas, 
que parece não ter sido recebido pelo amigo, pois dele nenhuma resposta 
obtive. 
Durante o ano passado foi-me feito com toda a correção pelo distinto moço 
sr. Paulo de Azevedo o pagamento do preço porque vendi ao amigo a 
propriedade dos meus livros infantis.  
Infelizmente não me foi possível sair da posição embaraçosa em que me 
coloquei, pois, sendo feito uma sociedade comercial, em 6 meses perdi oito 
contos e tanto, ficando de novo na posição anterior, com a minha casa 
hipotecada e sem meios de salvar os meus compromissos. Além disso com 
a saúde alteradíssima e carregada de família, vejo o futuro desta 
inteiramente incerto.  
Expondo essa minha posição ao amigo, cuja correção e generosidade 
reconheço, tenho por fim pedir que, visto ser extraordinária a venda dos 
referidos livros, que, no dizer de todos os livreiros de S. Paulo, dão mais 
trabalho do que todos os outros livros reunidos, se o amigo entender que, a 
título de gratificação, me pode auxiliar com mais alguma coisa, para tirar-
me das grandes dificuldades com que luto no presente, será um grande 
favor, que eu e minha família muito agradecemos. 
Logo que eu esteja com o espírito mais descansado, começarei a trabalhar 
em outras obras importantes, cujo plano já tenho em mente. Sobre isso em 
breve conversaremos.  
Não deixe o amigo de responder o presente [...] (GALHARDO, CARTA, 
21/03/1901)92. 

 

 Francisco Alves respondeu a carta em 30 de março de 190193. Da personalidade do 

editor sempre figurou, em sua biografia, a generosidade e o reconhecimento para com os 

seus autores, principalmente em situações econômicas difíceis94. Podemos inferir que o 

pedido de Galhardo foi atendido, uma vez que, alguns meses depois, o autor enviou uma nova 

carta no dia seis de setembro de 1901, na qual não fazia menção ao auxílio pedido 

                                                           
92

 Arquivo Múcio Leão. Academia Brasileira de Letras. 
93

 Não foi possível localizar as respostas de Francisco Alves a Thomaz Galhardo, tanto nessa correspondência 
como nas demais ao autor. 
94

 As informações a respeito da conduta de Francisco Alves com seus autores podem ser verificadas em Moniz 
(1943). 
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anteriormente, o que figura como resposta de que foi socorrido95. Cumprindo o que havia 

prometido ao editor, a carta de Galhardo dizia respeito ao seu mais novo projeto didático: o 

Terceiro livro de leitura.  

 

O Governo do Estado, por ato de ontem, que deve ser publicado em todos 
os jornais desta capital, aprovou e mandou adotar nas escolas públicas o 
meu “Terceiro livro de leitura”, da série “Na escola e no lar”, iniciada na 
“Cartilha da infância” e prosseguida no “Segundo livro de leitura”, estes 
dois últimos de propriedade de Francisco Alves.  
O fato da aprovação não tem grande importância, pois quer dizer que o 
livro nada tem que se oponha ao bom ensino, mas o mandado de adoção 
em todas as escolas oficiais tem alta significação, pois quer dizer que o 
próprio Governo faz questão da larga difusão do livro pelas escolas 
públicas. 
Em verdade o digo, pondo de parte a modéstia, que o meu livro, no dizer 
dos competentes, vai fazer grande sucesso no ensino, pois o significalismo, 
afastando-se inteiramente do método seguido nos livros congêneres e 
consegue o alvo a que o destinei: a educação da inteligência, do sentimento 
e da vontade.  
Contém o livro 45 lições e forma, com o Segundo, um todo harmônico, pelo 
desenvolvimento gradual e metódico das histórias contadas neste. Esse 
processo, de interromper as histórias, a fim de aguçar a curiosidade infantil, 
e de desenvolver as mesmas histórias em livros seguintes, para ligar 
estreitamente a série de livros, formando um todo harmônico que 
acompanha pari-passu o desenvolvimento intelectual da criança, 
despertando-lhe ao mesmo tempo o sentimento do que é belo, grande e 
generoso, é invenção exclusivamente minha e que no Segundo livro já 
produziu os melhores resultados (GALHARDO, CARTA, 06/09/ 1901- GRIFOS 
DO AUTOR)96. 

 

Esse trecho da carta revela vários aspectos das estratégias de convencimento de 

Thomaz Galhardo para com o editor Francisco Alves. Primeiro destaca a questão da 

aprovação, o que não era novidade, em seguida ressalta a questão da adoção, que 

significava a venda em larga escala. Parte, então, para os argumentos pedagógicos, 

colocando-se como o precursor de um modelo de leitura sem precedentes e mais, uma 

invenção sua, o que era mais que sabido não ser verdade. E continua: 

  
Sei que não há livros que mais se vendem em S. Paulo do que a Cartilha da 
Infância e o Segundo Livro, que eu vendi a Francisco Alves. O Terceiro livro 

                                                           
95

 Ao menos Thomaz Galhardo conseguiu, com a ajuda de Francisco Alves, sanar parte de suas dívidas, e não 
perdeu sua casa que estava localizada à Rua Barão de Iguape nº 64 (O ESTADO DE S.PAULO, EDITAIS, 
21/12/1902). 
96

 Arquivo Múcio Leão. Academia Brasileira de Letras. 
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é o complemento desses dois e como eles, e talvez mais, há de ter                     
larga venda. 
Os negociantes do interior, quando pedem às livrarias da capital os meus 
livros de ensino pedem logo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, bastante para demonstrar a 
aceitação que vai ter o Terceiro, que poderá ser vendido ao Governo a 
1$000 rs, a 1$200 aos negociantes e a 1$500 no varejo (GALHARDO, CARTA, 
06/09/1901). 

 

 Galhardo já estava articulando a comercialização do Terceiro livro e demonstrava 

conhecimento do mercado de livros escolares. O difícil seria convencer Francisco Alves a dar 

continuidade à série graduada de leitura Na escola e no lar. Segue em sua proposta de 

negociação, fazendo a seguinte oferta: 

 

Assim como o amigo já é proprietário da Cartilha da Infância e do Segundo 
livro, a minha preferência de autor para a venda é toda para F.A., mas, não 
me convindo, nas minhas condições atuais, vender as edições, eu proponho 
a venda da propriedade do Terceiro livro ao amigo pela quantia de 
20.000$000, que a casa poderá ressarcir em dois anos e meio ou talvez 
menos. Não faço com F.A. a questão da forma de pagamento, que poderá 
ser feita em prestações, durante os mesmos dois anos, com a entrada de 4 
ou 6 contos na ocasião de assinarmos a escritura. 
Caso o amigo não aceite a minha proposta, que lhe garanto, com toda a 
lealdade, ser vantajosa para V. Sr., peço o obséquio de comunicar-me com 
urgência, porque então eu mesmo tirarei as edições por minha conta. 
Quero, no caso de ser aceita a minha proposta, ficar com o direito a 
duzentos exemplares para eu distribuir pelos meus amigos. 
Devo dizer ainda que o Governo mostra desejo de ficar com a primeira 
edição. Hoje vou mostrar o livro ao sr. Paulo de Azevedo, que lhe poderá 
escrever nesse sentido (GALHARDO, CARTA EM 06/09/1901). 

 
 

 Nesse trecho, retomamos novamente as formas de contrato de Alves com seus 

autores. Galhardo não tinha interesse em vender os direitos, mas sim a propriedade do 

Terceiro Livro, provavelmente devido à delicada situação financeira em que se encontrava. 

Apesar de praticar a compra da propriedade literária, Alves dizia que esse tipo de negociação 

era um mau negócio para o editor: “se tem êxito o livro, queixa-se o autor e dele se 

desinteressa” *...+ se não o tem, o editor é vítima e culpado ao mesmo tempo” (apud MONIZ, 

1943, p. 84). No caso da proposta de Galhardo, oferecendo a propriedade da obra por vinte 

contos, sendo que havia vendido a Cartilha e o Segundo livro por nove contos, deve ter 

soado, para Alves, como uma proposta absurda, afinal, o valor fugia totalmente aos preços 

praticados no mercado editorial.  
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A título de comparação, em 1890, João Köpke vendeu a Francisco Alves a 

propriedade dos quatro livros de Leitura Morais e Instrutivas por 4.000$000. No mesmo ano 

o autor vendeu, igualmente, a propriedade dos livros Leituras Práticas e Fábulas por 

2.000$00097. Em 1920 recebeu, por uma nova série, Leituras graduadas sobre animais e 

plantas da nossa terra e, pela renovação da série Rangel Pestana, uma vultosa quantia de 

25000$000 pagos à vista no ato da escritura98. Apesar do generoso pagamento, trata-se de 

várias obras, ao contrário do que Thomaz Galhardo esperava receber aproximadamente 

apenas pelo Terceiro livro. 

Com Felisberto de Carvalho, um dos autores de livros escolares preferidos de 

Francisco Alves, o editor pagou, em 1891, 1.200$000 pelo Primeiro livro de leitura, um        

pouco mais da média, talvez à título de gratificação, como Alves costumava proceder                 

com Felisberto.  

Alguns anos depois, a prática editorial de Francisco Alves passou a ser mais lucrativa, 

remunerando melhor aqueles que já tinham consolidado seus nomes. Em 1906 pagou a 

Arnaldo de Oliveira Barreto, pela propriedade dos dois livros, Cartilha das Mães e Primeiras 

Leituras, a soma de 10.000$000. Os quatro livros de leitura da série Puiggari-Barreto foram 

vendidos, em 1907, a 21.250$000. Para Mario Bulcão, pagou 30.000$000 por nove anos de 

direitos autorais sobre o Primeiro, Segundo e Terceiro livros da série Vida Infantil99. 

 Quando afirmamos que a venda da propriedade era mais interessante para o                 

autor, reforçamos que Francisco Alves remunerava muito bem, desde que o trabalho                  

fosse inovador. 

  Retomando os contratos com Mario Bulcão, mesmo ganhando o autor 30% sobre o 

preço de capa dos livros da série Vida Infantil, preferiu vender a propriedade do Primeiro e 

Segundo livros da série por 15.234$000, e do Terceiro e Quarto livros por 5.000$000100. 

                                                           
97

 Datas respectivas dos contratos: 24 de setembro e 02 de dezembro de 1890. (LIVRO DE CONTRATOS – 
ACERVO DO LIHED/UFF). 
98

 Contrato de 15 de maio de 1923. LIVRO DE CONTRATOS – ACERVO DO LIHED/UFF. 
99

 A escritura com Felisberto de Carvalho foi feita em 22 de abril de 1891. Com João Köpke em 24 de setembro 
de 1890 e 02 de dezembro de 1890, respectivamente. Com Arnaldo de Oliveira Barreto a escritura deu-se em 
05 de fevereiro de 1906. Já a série Puiggari-Barreto, contratada com Arnaldo de Oliveira Barreto e a viúva D. 
Rosa Puiggari, foi feita em 05 de agosto de 1907. O contrato com Mario Bulcão foi feito em 31 de março de 
1905. Livro de Contratos. Acervo do LIHED/UFF. 
100

 A escritura do Primeiro e Segundo livros foi feita em 14 de setembro de 1907. A do Terceiro e Quarto livros 
em 06 de abril de 1908. (LIVRO DE CONTRATOS DA EDITORA FRANCISCO ALVES. ACERVO DO LIHED/UFF). 
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 Os exemplos, ora apresentados, são ilustrativos para demonstrar o quanto Francisco 

Alves havia pago – e muito bem pago – pela propriedade da Cartilha da Infância e do 

Segundo livro de Thomaz Galhardo. Além de pagar justamente aos demais autores de livros 

escolares, conforme os exemplos citados. Certamente Thomaz Galhardo apostava no seu 

poder de influência no governo paulista e nos lucros obtidos pela editora com seus dois 

livros, como forma de persuadir Alves a aceitar sua oferta.  

Como Francisco Alves recusou a oferta de Thomaz Galhardo para a edição do Terceiro 

livro, o autor custeou a primeira edição. Com a segunda edição esgotada, Galhardo 

aproveitou o ensejo para fazer nova proposta a Francisco Alves. A última carta ao editor foi 

emitida em 18 de março de 1903. 

 

Em tempo enviei a F.A. um exemplar do meu 3º livro de leitura, cuja 
primeira edição foi vendida ao Governo do Estado. O recebimento não me 
foi acusado. A 2ª edição do livro também já está esgotada. 
Queres o amigo comprar-me a 3ª edição, de 5000 ou 10.000 exemplares? O 
livro tem tido procura e como sabe, continua a série da Cartilha da Infância 
e 2º livro, de que F.A. é proprietário. Além disso, está com a propaganda 
feita largamente, não havendo à venda sequer um exemplar, nem em São 
Paulo nem no interior do Estado (GALHARDO, CARTA, 18/03/1903)101.  

 

Aníbal Bragança (2004, p. 112) destaca que Francisco Alves reeditava os livros que 

publicava. Isto prova que ele sabia vender e que livro esgotado não ficava em falta no 

mercado, representando lucro para o autor e para o editor. Além disso, a acumulação de 

capital, na empresa editora, pode ter sua origem nas reedições, considerando os custos 

menores que a primeira edição, tanto na produção como na propaganda das obras. “É quase 

como que o livro se venda por si mesmo, se ele é bem lançado. Pois o segredo está 

exatamente em saber escolher os originais, saber produzir os livros e saber lançá-los”. 

 Mediante às infrutíferas tentativas de negociação com Francisco Alves, Thomaz 

Galhardo não desistiu de ver seu título publicado pela casa. Embora oferecesse vantagens, 

pela oferta de procura, continuava sendo um projeto dispendioso, conforme verificamos 

pelos argumentos do autor:  

 

                                                           
101

 Arquivo Múcio Leão. Academia Brasileira de Letras. 
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No varejo pode o livro ser vendido a 2$200 ou 2$500 cada exemplar ou a 
mais, pois que o livro do Dr. Mario Bulcão, que é um terço do meu 3º, é 
vendido a 2$000. Pode-se, pois, ficar o preço do 3º livro em 3$000. 
Eu vendo a 3ª edição, de 5000 exemplares, entregues aqui em São Paulo, 
correndo, pois, todas as despesas por minha conta, a 1$500 o exemplar ou 
pela quantia de 7:500$000 rs. e de 10.000 exemplares a 1$200 ou por 
12:000$000 rs. 
No primeiro caso receberei já a metade da importância, recebendo o 
restante na entrega do livro; no segundo caso receberei um terço já e o 
restante nas mesmas condições. 
A casa Mellilo tem me feito diversas propostas para a compra de uma ou 
duas edições; mas eu só entrarei em acordo com ela, se de todo F.A. não 
quiser fazer negócio comigo, em cujo sentido peço uma resposta urgente. 
Uma vez feito o negócio, telegrafarei para a Europa, a fim de fazer vir a 
edição com a máxima urgência (GALHARDO, CARTA, 18/03/1903)102. 

 

 A carta foi respondida por Francisco Alves no dia 31 de março. Quanto à devolutiva 

do editor, podemos fazer várias inferências com base nos preços praticados pelo mercado 

de livros escolares. A primeira diz respeito ao preço de capa proposto pelo autor e o preço 

praticado pelo editor. Thomaz Galhardo afirmava que o Terceiro livro poderia ser vendido a 

3$000, comparado ao preço de capa de um certo livro de Mario Bulcão. Não sabemos a que 

livro o autor estava se referindo, no entanto, analisando os preços nos                                   

catálogos, constatamos que os valores descritos não condiziam com os preços                        

descritos nas propagandas. 

 Se um livro de Mario Bulcão estava sendo vendido a 2$000, em 1903, não era pela 

Livraria Alves & Cia., que passou a editar seus livros a partir de 1906. Conforme discriminado 

nos contratos de Bulcão, o preço de catálogo dos livros da série Vida Infantil ficou 

determinado em 1$500 para o Primeiro livro, e 2$500 para o Segundo e Terceiro livros. 

Quanto ao Quarto livro da série, sua primeira edição saiu em 1908, sendo o preço de 

catálogo, também, de 2$500, conforme determinado no contrato103.  

 Nas circunstâncias do mercado editorial, nenhuma editora conseguia competir com 

os preços de Francisco Alves, até porque, como afirma Bittencourt (2004): 

 

                                                           
102

 Arquivo Múcio Leão. Academia Brasileira de Letras. 
103

 O contrato do Primeiro, Segundo e Terceiro livros da série Vida Infantil foi feito em 31 de maio de 1905, 
vigorando por nove anos. De cada edição de 5000 exemplares o autor receberia 30% sobre o preço de capa. O 
mesmo regia o contrato do Quarto livro, sendo a  escritura de 24 /10/ 1906. (LIVRO DE CONTRATOS. ACERVO 
DO LIHED/UFF). 
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 A editora Francisco Alves acompanhou as inovações tecnológicas na 
fabricação dos livros, mantendo associações com empresas editoriais no 
exterior, sobretudo, para garantir impressões com menor custo. A visão 
empresarial do editor possibilitava colocar o livro no mercado a preços mais 
baixos, facilitando sua difusão e possibilitando uma “longa vida” para 
muitos dos seus best-sellers. Considerando esta outra importante 
característica do livro didático – o grande número de reedições – pode-se 
entender também o poder de interferência maior do editor nas adaptações 
e renovações da obra (p. 489). 

 

 

 O editor Francisco Alves sabia reconhecer um bom trabalho, por isso apostava nos 

projetos inovadores. Certa vez disse a Afrânio Peixoto que gostava do “Bilac, da Dona Júlia, 

não só pelo talento, mas pela constância, no trabalho” (apud MONIZ, 1943, p.84). Se os 

livros congêneres ao Terceiro livro de Galhardo eram mais caros, dava-se em decorrência da 

qualidade material, dos textos mais bem cuidados, da quantidade de ilustrações,                   

muitas vezes coloridas, como os livros de Felisberto de Carvalho e Francisco Vianna, ou a 

série Puiggari-Barreto.  

 

 

                 

 
 
 
 
 
 

Figura 49 – Segundo livro de leitura – Felisberto de Carvalho 
Fonte: CARVALHO, Felisberto de. Segundo Livro de Leitura. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 
117ª ed., 1959. BLD – FEUSP. 
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Figura 50 – Leituras Infantis - Francisco Vianna 
Fonte: VIANNA, Francisco. Leituras Infantis – 
Segundo livro. Rio de Janeiro, Livraria Francisco 
Alves, 1ª ed., 1908. BLD – FEUSP. 
 

Figura 51 – Série Puiggari-Barreto 
Fonte: BARRETO, Arnaldo de Oliveira Barreto; 

PUIGGARI, Romão. Segundo livro de leitura 
(Série Puiggari-Barreto). Rio de Janeiro, São 

Paulo, Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves, 
26ª ed., 1925. BLD – FEUSP. 
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Em uma análise acurada dos preços dos livros didáticos, podemos observar, por meio 

do extrato do catálogo de 1930 da Livraria Francisco Alves, a incongruência de Thomaz 

Galhardo quanto à oferta do Terceiro livro. Passados quase trinta anos, o mesmo livro estava 

sendo vendido a 2$500. Os mais caros estão, realmente, entre aqueles que já destacamos 

anteriormente, ou seja, fartamente ilustrados, coloridos e bem-acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Extrato do catálogo da Livraria Francisco Alves – 1931 
Fonte: VIANNA, Francisco Furtado Mendes. Leituras infantis – Cartilha. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo 
Horizonte, Livraria Francisco Alves/Paulo de Azevedo & C., 29ª ed., 1931. BLD – FEUSP. 
 



144 
 

 Após as tentativas de negociação da edição do Terceiro livro, Thomaz Galhardo não 

conseguiu convencer Francisco Alves de que seu projeto era vantajoso para a casa editora. 

Pouco tempo depois Galhardo veio a falecer e, apenas em 13 de janeiro de 1906, o editor 

aceitou publicar o Terceiro livro de leitura, cujo contrato foi feito com a viúva Ana                         

Paula Galhardo.  

 Trinta anos depois, à título de reconhecimento, ou talvez pelas próprias condições do 

mercado editorial, a editora Francisco Alves fez uma nova escritura de compra dos livros 

Cartilha da Infância e Segundo livro de Thomaz Galhardo, pagando 30$000 aos herdeiros do 

autor.  No contrato, de quatro de abril de 1930, regia que “a nova aquisição é feita como se 

o autor fosse vivo em atenção ao valor da obra”. (LIVRO DE CONTRATOS. ACERVO DO 

LIHED/UFF). 

 A “atenção ao valor da obra” não configura apenas um beneplácito do legado 

deixado por Francisco Alves, mas demonstra o quanto esses livros foram altamente 

lucrativos para a editora. Considerados “livros de longa duração”, cabia aos editores 

realizarem simples adaptações de ordem ortográfica ou inovações mais condizentes com os 

programas curriculares. 

 Como exemplo clássico de livros de “longa vida”, a Cartilha da Infância teve inúmeras 

edições e perpassou várias gerações de alunos, a despeito das reformas do ensino e da 

introdução de novos métodos de alfabetização. 

 A permanência dessa Cartilha comprova a importância da tradição escolar, 

evidenciando um comportamento bastante contraditório dos professores, desde esse 

período, em relação ao livro didático. Na prática, os professores exigem obras atualizadas, 

mas ao mesmo tempo desconfiam das renovações pedagógicas que alteram a configuração 

do saber escolar, tanto nos conteúdos quanto nos métodos de ensino. Daí o cuidado dos 

editores em oferecer uma obra aparentemente nova (capa, certas ilustrações, títulos), mas 

sem mudar efetivamente o conteúdo.  
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Neste capítulo, enfocaremos a análise metodológica da série Na escola e no lar, de 

Thomaz Galhardo, apresentando contribuições para o debate acerca do ensino da leitura e 

escrita para as séries iniciais, que se propagou, sobretudo nas políticas educacionais 

engendradas pelos educadores republicanos paulistas.  

 Nas duas últimas décadas, a história da alfabetização vem ganhando destaque na 

produção acadêmica brasileira104. A ênfase nos procedimentos historiográficos tem 

permitido inventariar a produção de livros de leitura para as séries iniciais produzidos no                             

Brasil desde as últimas décadas do século XIX, bem como perscrutar as práticas                     

escolares de alfabetização, seus protocolos de leitura, seus rituais de iniciação ao mundo da 

leitura e escrita. 

 Não é nosso propósito apresentar marcos históricos nem nos aprofundarmos nas 

querelas a respeito dos vários métodos que se propagaram no Brasil desde o final dos 

oitocentos. Até porque, a história dos métodos de aprendizagem da leitura e da escrita 

sempre foi e tem sido objeto de muita polêmica entre seus divulgadores, entre os 

professores e mesmo no meio acadêmico. Pretendemos situar os livros de alfabetização e 

leitura de Thomaz Galhardo no debate metodológico que se travou no final do século XIX e 

se intensificou no início do XX, destacando as tendências que se seguiram para a produção 

desse gênero. Buscamos os sentidos de como a obra de Galhardo manteve-se e 

transcendeu, desde as mudanças apregoadas pelo “espírito da reforma”, iniciada em 1890 

pelas ações e articulações de Caetano de Campos frente à Escola Normal, mas que faziam 

parte de um conjunto de aspirações educacionais divulgadas desde o final do Império 

brasileiro. Enfeixadas pela filosofia positivista (MONARCHA, 1999), as aspirações desse grupo 

                                                           
104

 Nas principais universidades brasileiras temos uma profícua produção de pesquisas sobre a história do 
ensino inicial da leitura e da escrita no processo de escolarização, fomentadas pelos seguintes núcleos das 
faculdades de educação: “Grupo de Pesquisa História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil (GPHELLB) ”, 
coordenado pela Profª Drª Maria do Rosário Longo Mortatti, na UNESP de Marília; “Núcleo interdisciplinar de 
estudos  e pesquisas em história da educação (NIEPHE)”, da Universidade de São Paulo, coordenado pela Prof.ª 
Dr.ª Diana Gonçalves Vidal e pela Prof.ª Dr.ª Maurilane de Souza Biccas; “Cartilhas escolares – ideários, práticas 
pedagógicas e editoriais: construção de repertórios analíticos e de conhecimento sobre a história da 
alfabetização e das cartilhas (MG/RS/MT – 1870-1996)”, coordenados pela Prof.ª Dr.ª Francisca Izabel Maciel e 
pela  Prof.ª Dr.ª Isabel Cristina Alves da Silva Frade, na UFMG. A partir de 2005, o grupo contou com a 
participação de mais três estados brasileiros – Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas; “História da 
alfabetização, leitura, escrita e dos livros escolares (HISALES)”, da Universidade Federal de Pelotas, coordenado 
pela Prof.ª Dr.ª Eliane Peres; “Alfabetização e letramento escolar (ALFALE) ”, vinculado à Universidade                   
Federal de Mato Grosso e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Cancionila Janzkovski Cardoso e Prof.ª Dr.ª Sílvia de 
Fátima Pilegi Rodrigues. 
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convergiam para a busca de cientificidade, e não mais para o empirismo na educação. E seus 

discursos apregoavam a hegemonia dos métodos intuitivos e analíticos para o ensino de 

todas as matérias escolares, principalmente a leitura. 

O estudo pioneiro de Maria do Rosário Longo Mortatti, reconstituindo os “sentidos 

da alfabetização”, por meio das cartilhas que, em diferentes épocas, fizeram parte do nosso 

repertório cultural escolar, abriu um promissor flanco de pesquisa que resultou em várias 

teses, dissertações e artigos. Bem como tem fomentado diversos encontros, seminários, 

congressos, sobre o tema da alfabetização105. 

 Considerando algumas tradições de pesquisa que se concentram nos efeitos sociais 

da alfabetização (SOARES, 1980, 1985, 1990), ao longo da história (GRAFF, 1990,1994; 

MAGALHÃES, 2001; PETRUCCI, 1999; VIÑAO FRAGO, 1993), bem como os estudos 

antropológicos sobre as práticas de letramento nas sociedades orais e escritas (GOODY e 

WATT, 2006), neste capítulo faremos uso de premissas decorrentes de formulações 

desenvolvidas por Chartier e Hébrard (1995, 2001), Anne-Marie Chartier (2000, 2005) e Jean 

Hébrard (1990, 1999, 2001), para deslindar a trajetória das práticas escolares de 

alfabetização e leitura, por meio dos livros escolares de Thomaz Galhardo, especialmente             

no que tange à Cartilha da Infância, como método amplamente utilizado por várias               

gerações de leitores. 

 As cartilhas, produzidas em abundância por um mercado editorial regulamentado, 

concorrencial e em plena expansão devido à escolarização crescente, são instrumentos 

privilegiados para pensarmos as primeiras aprendizagens que dizem respeito aos saberes 

elementares da instrução educacional. Isto porque o livro de classe situa-se entre a 

articulação das prescrições impostas, abstratas e gerais dos programas oficiais e o discurso 

singular e concreto, porém efêmero, de cada professor na sua sala de aula (CHOPPIN, 2002). 

É preciso reforçar que o manual se inscreve na continuidade, uma vez que sua produção não 

se esgota jamais: 

Novas obras substituem as edições julgadas obsoletas – esta é a regra nos 
países que têm uma edição de Estado – ou estabelecem uma concorrência 

                                                           
105

 No I Seminário Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita (I SIHELE) – ocorrido, sob 
organização da Profª. Drª. Maria do Rosário Longo Mortatti, na Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), entre 8 e 10 de setembro de 2010 – a pesquisadora francesa Anne-
Marie Chartier, convidada para abrir o evento, fez um balanço dos trinta anos de pesquisas sobre a história do 
ensino da leitura (1980-2010). Sua contribuição para o debate fez parte da coletânea “Alfabetização no Brasil – 
uma história de sua história” (2012), organizada por Mortatti.   
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com produtos mais antigos, fartamente reeditados. Mas essas reedições 
não se justificam somente pela renovação das novas gerações e pelo 
desgaste material das obras: a reedição não conduz necessariamente à 
repetitividade. A semelhança dos títulos não encobre necessariamente um 
conteúdo idêntico e as modificações trazidas ao texto ou à iconografia                   
não ocorrem somente por ocasião de mudanças do programa 
(CHOPPIN,2002, p. 15). 

 

 Como assinala Bittencourt (2004), um número significativo de obras produzidas no 

final do século XIX e início do século XX tiveram inúmeras edições e foram usadas por várias 

gerações de alunos. A permanência atesta a importância da tradição escolar e o alcance das 

mudanças às quais autores e editores estavam ou ainda estão submetidos, no processo de 

reformulações curriculares. Torna-se, portanto, indispensável explicitar os critérios que 

presidem esta elaboração conceitual. 

 Sabemos que a simples menção de determinados títulos de cartilhas, ou a análise 

isolada das metodologias propostas, pouco colaboram na compreensão de questões 

relacionadas às práticas de ensino de leitura e escrita. Todavia, quando essas iniciativas são 

analisadas no contexto de produção de outros livros do gênero, como partes de um projeto 

de modernização do ensino, tornam-se relevantes à medida que se engendram as 

articulações em torno dos discursos dos sujeitos propagadores de métodos para a 

consolidação de práticas que pretendessem impingir. 

 Faz-se necessário analisarmos as tendências metodológicas adotadas por Thomaz 

Galhardo, assim como a forma de abordar os conteúdos na série de livros de alfabetização e 

leitura. Esses pressupostos remetem aos seguintes questionamentos: Que metodologia 

Thomaz Galhardo adota para o ensino da alfabetização e leitura? Como sua obra se inscreve 

no discurso dos partidários dos diversos métodos de leitura? Como seus temas dialogam 

com as práticas de leitura ritualizada, segundo as regras e regulamentos de um modelo 

educacional que conforma as práticas e representações da escola republicana brasileira? 

 Por fim, trataremos da perenidade da Cartilha da Infância. Reeditada por mais de 

cem anos, a Cartilha de Thomaz Galhardo foi plenamente utilizada por várias gerações e 

confirma a permanência de uma “tradição escolar” que suscita questões que pretendemos 

problematizar neste capítulo: O que fez da Cartilha da Infância um livro de longa duração? O 

que garantiu sua circularidade e seu uso por mais de um século? Como ela se inscreve na 

“tradição escolar”?  
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3.1  Métodos de alfabetização para o ensino da leitura 

 

Desde o final do século XIX se faz premente, no discurso educacional brasileiro, a 

revolução conceitual em alfabetização106. Cada presente histórico precisa se desvencilhar 

dos resíduos do passado e proceder ao ajuste e regulação de teorias e práticas pedagógicas 

que respondam às necessidades emergentes de seu contexto. Esse movimento se opera em 

torno de disputas pelos métodos de alfabetização, que viram objetos de tematizações, 

normatizações e concretizações de práticas educativas (MORTATTI, 2000). 

 A permanência conflituosa dessa tensão, caracterizada por Mortatti (2000) pela 

própria autodenominação dos “modernos” e aqueles a quem esses modernos denominam 

“antigos”, gestou-se em um movimento histórico complexo, cujo ritmo é dado pela 

simultaneidade entre continuidade do movimento e descontinuidade de sentidos. Das 

características indicadoras desse processo, sobressaem-se aquelas derivadas de uma 

heterogeneidade de discursos relativos à alfabetização, criando uma tensão entre os que 

propõem o novo, a partir de sínteses homogeneizadoras de seu passado recente – ainda 

operante no nível das concretizações – excomungando-o como tradicional e como origem 

dos males legados a este momento histórico; e aqueles que, especialmente no nível das 

concretizações, continuam defendendo o antigo e resistindo à mudança.  

 Na hegemonia do discurso da descontinuidade, fruto da produção de marcas 

distintivas da mudança, busca-se o sentido do novo às urgências sociais e políticas do 

momento em que são produzidas, visando a impor-se como legado histórico aos seus 

pósteros. Mortatti (2000) sintetiza, da tensão entre modernos e antigos107 e dos discursos 

por eles operados, a seguinte interpretação: 

                                                           
106

 O termo alfabetização é recente na história do ensino, entretanto ele será mantido por se considerar que 
este é o campo pedagógico específico para o qual se destinam os materiais didáticos analisados neste capítulo. 
 
107

 A polaridade dos conceitos “moderno” e “antigo”, ao longo da história, é abordada com precisão por Le Goff 
(2012), que afirma que: “A oposição antigo/moderno, que emerge periodicamente nas controvérsias dos 
intelectuais europeus desde a Idade Média, não pode ser reduzida à oposição progresso/reação, pois se situa 
fundamentalmente em nível cultural. Os “antigos” são os defensores das tradições, enquanto os “modernos” 
se pronunciam pela inovação. No caso especial da história, a oposição antigo/moderno introduz uma 
periodização, que é vista também no quadro do contraste entre concepções cíclicas e concepções lineares do 
tempo [...] Além disso, a oposição antigo/moderno desenvolveu-se num contexto equívoco e complexo. Em 
primeiro lugar, porque cada um dos termos e conceitos correspondentes nem sempre se opuseram um ao 
outro: “antigo” pode ser substituído por “tradicional”, e moderno, por “recente” ou “novo” e, em seguida, 
porque qualquer um dos dois pode ser acompanhado de conotações laudatórias, pejorativas ou neutras [...] A 
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visando à ruptura com seu passado, determinados sujeitos produziram, em 
cada momento histórico, determinados sentidos que consideravam 
modernos e fundadores do novo em relação ao ensino da leitura e escrita. 
Entretanto, no momento seguinte, esses sentidos acabaram por ser 
paradoxalmente configurados, pelos pósteros imediatos, como um 
conjunto de semelhanças indicadoras da continuidade do antigo, devendo 
ser combatido como tradicional e substituído por um novo sentido para o 
moderno (p. 23). 

 

 Desse discurso ambíguo, pode-se depreender outra tensão correlata que a autora 

assinala: “entre semelhanças, relacionadas com o recorrente e contínuo desejo de mudança; 

e diferenças, relacionadas com os sentidos novos e descontínuos que o desejo de mudança 

vai gerando”. Trata-se de uma tensão resultante da contradição entre nova e velha tradição, 

permanente na longa duração histórica (MORTATTI, 2000, p. 24). 

 

Embora nova, é também tradição, que permanece como substrato, sobre o 
qual e a partir do qual se produzem sentidos novos e uma nova tradição, ao 
mesmo tempo em que se garante a preservação da memória e a 
continuidade da história. Embora tradição, é nova, de fato, em relação à 
anterior, uma vez que nela se condensa um outro e descontínuo sentido, 
produzido por outros sujeitos, em outro momento histórico. Na longa 
duração, portanto, diferentes sentidos vão-se configurando para os pares 
de termos “moderno”/ ”novo” e “antigo”/ ”tradicional”, permitindo a 
identificação de momentos cruciais, em que se encontram condensadas as 
tensões e contradições (MORTATTI, 2000, p. 24). 

 

Por fim, conclui Mortatti (2000), essas possibilidades interpretativas permitem, ainda, 

explicar esse movimento histórico em torno da questão dos métodos de alfabetização como 

constituição de um modelo específico de escolarização das práticas culturais da leitura e 

escrita. Também pela constituição de um campo de estudos cujo objeto específico                       

fosse a leitura. 

Segundo Hébrard (1990, p. 67), trata-se de ver como essa trilogia (ler-escrever-

contar), aos nossos olhos tão naturais, é produzida na e pela escolarização. Por conseguinte, 

é necessário “localizar a série de rupturas, ordenadas de maneira complexa no espaço social, 

no espaço das instituições e dos tempos, pelas quais se autonomizam, articulam-se e se 

expressam as aprendizagens elementares na medida em que elas se escolarizam”. 

                                                                                                                                                                                     
atuação do antagonismo antigo/moderno é constituída pela atitude dos indivíduos, das sociedades e das 
épocas perante o passado, o seu passado” (p. 167-169). 
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No Brasil, especificamente em São Paulo, o momento de ruptura e de disputa pela 

hegemonia em relação aos métodos de ensino da leitura intensificou-se na década de 1880 

em torno da propaganda positivista, provocando um acirramento na disputa ideológica no 

interior da Escola Normal no intento de modificar o padrão de formação de professores 

primários. Para os professores ortodoxos dessa instituição, a educação tornou-se a razão de 

ser do positivismo e o meio profícuo de viabilizar a reforma da sociedade.  

 

A partir de então, uma “nova bússola” deveria orientar a preparação não 
apenas teórica, mas, sobretudo prática de um novo professor sintonizado 
com os progressos da “pedagogia moderna”, o qual deveria deduzir da 
psicologia da infância e suas bases biológicas os modos de ensinar a criança. 
Com a inauguração da Escola-Modelo do Carmo (1890) e do Jardim da 
Infância (1896), a Escola Normal de São Paulo foi-se configurando como 
condensação do modelo de sistema de ensino proposto para o estado de 
São Paulo e disseminado pelas “missões paulistas” para outros estados 
brasileiros (MORTATTI, 1999, p. 125). 
 

 
Os “evangelizadores da nova e gloriosa cruzada” foram alguns lentes da Escola 

Normal paulista (MORTATTI, 1999, p. 125). Entretanto, esse movimento começou com 

Antônio da Silva Jardim, um dos pioneiros que encabeçou o movimento reformador do 

ensino da leitura de matriz positivista. Sua influência entre os normalistas cresceu quando, 

concorrendo com Júlio Ribeiro, conquistou a cadeira de Língua Portuguesa da Escola Normal, 

em memorável concurso realizado em 1883.  

Essa instituição tornou-se o reduto de disseminação dos ideais políticos educacionais 

propugnado pelas inovações metodológicas empregadas pela Cartilha maternal ou Arte da 

leitura (1876), do intelectual português e militante João de Deus, para o ensino da leitura 

pela palavração108. “Proclama suas vantagens e a compatibilidade com o estado atual da 

                                                           
108

 Antônio da Silva Jardim nasceu a 18 de agosto de 1860, em Capivari, província do Rio de Janeiro. 
Matriculou-se, em 1879, na Faculdade de Direito de São Paulo e se formou em 1883, mesmo ano em que foi 
nomeado professor da Escola Normal. Em 1891 veio a falecer acidentalmente ao ser tragado pelo Vesúvio 
(D’AVILA, 1946). João de Deus Ramos, poeta português, formou-se em Direito e foi deputado em Lisboa, 
representando os ideais democráticos e mais propriamente, a linha do partido republicano português. A 
criação da Cartilha Maternal deu-se em decorrência da tarefa de ensinar a ler uma de suas filhas. Em 
substituição aos abecedários usuais, o método João de Deus, como era chamado, difundiu-se sobremaneira em 
Portugal e, em 1888, o governo português declarou-o como o método nacional (HILSDORF, 1986; MORTATTI, 
2000). Sobre João de Deus e a geração de intelectuais portugueses de 1870 que se dedicaram, sobretudo, a 
repensar o problema pedagógico em Portugal, particularmente pelas críticas efetuadas à questão da 
autoridade e da tradição, consultar a tese de doutorado de Carlota Boto (1997). 
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civilização, articulando habilmente inovação metodológica e difusão doutrinária: ciência, 

ensino e ideal político” (MONARCHA, 1999, p. 155). 

 

 

 

Figura 53 – Capa: Cartilha Maternal 
Fonte: Fonte: DEUS, João de. Cartilha Maternal. Lisboa: Imprensa Nacional, 3ª ed., 1878. BLD – FEUSP. 
 

Para João Lourenço Rodrigues, foi graças a Silva Jardim que a didática paulista 

alvoreceu para os seus melhores dias. “E isso se deu em dois polos de capital importância 

para a educação das novas gerações: no preparo adequado dos professores, no maravilhoso 

instrumento docente que é a língua materna e na reforma dos métodos da aprendizagem da 

leitura” (apud D’AVILA, 1946, p. 89). 

Na preleção relativa à “Reforma do Ensino da Língua Materna”, realizada a 21 de abril 

de 1884, perante a congregação dos professores da Escola Normal, Silva Jardim afirmava que 

a “arte da leitura” passava por fases distintas: fictícia, transitória e definitiva. Fictícia era a 
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soletração, transitória a silabação e definitiva a palavração, pela qual se inicia a leitura desde 

logo pela palavra, “partindo da mais fácil para a mais difícil, da simples para a composta”. 

 
Como aprendemos a falar? Falando palavras. Como aprendemos a ler? É 
claro que lendo essas mesmas palavras. A palavração, pois, é o único 
processo racional, por que não ensina o alfabeto todo e sim por partes; por 
que não arbitrariamente e sim partindo das vogais, sons elementares e 
gerais, comuns, para as invogais, sons secundários e especiais, e ainda 
nestas, das mais aproximadas daquelas para as mais afastadas, numa 
complicação crescente e generalidade decrescente; por que finalmente, 
torna explícito que para ler não são necessários nomes de letras e sim seus 
valores, por isso que só estes são falados; que aqueles são sua abstração 
convencional (JARDIM apud D’AVILA, 1946, p. 89-90. GRIFOS DO AUTOR). 

 

       

 

 

Figura 54 – Primeira lição: Cartilha Maternal 
Fonte: Fonte: DEUS, João de. Cartilha Maternal. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 3ª ed., 1878. BLD – FEUSP. 

 

Figura 55 – Segunda lição: Cartilha Maternal 
Fonte: Fonte: DEUS, João de. Cartilha Maternal. Lisboa: Imprensa Nacional, 3ª ed., 1878. BLD – FEUSP. 
Acervo: Biblioteca do Livro Didático/Feusp. 
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A efervescência de ideias renovadoras em relação aos métodos para ensino da 

leitura, no século XIX, especificamente no Brasil, acirrou a disputa entre os partidários dos 

métodos de leitura, considerados os precursores das cartilhas nacionais . 

Mortatti (2000, p. 25-27) propõe, para a história da educação e alfabetização 

brasileira, um recorte temporal em quatro momentos considerados cruciais: no 1º momento 

(1876-1890) sobressai-se a disputa entre os partidários do “novo” e revolucionário “método 

João de Deus” para o ensino da leitura baseado na palavração, e os partidários dos então 

tradicionais métodos sintéticos  soletração, silabação e fônico), que serviram de base 

metodológica para as primeiras cartilhas dos autores brasileiros; o 2º momento (1890 a 

meados de 1920) é marcado por uma acirrada disputa entre defensores do então “novo” 

método analítico e os que continuavam a defender os métodos sintéticos; no 3º momento 

(meados dos anos de 1920 a final da década de 1970)  observa-se a disputa entre defensores 

dos “antigos” métodos de alfabetização (sintéticos e analíticos) e os dos então “novos” 

testes ABC para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e escrita, de 

que decorre a introdução dos métodos mistos (analítico-sintético ou sintético-analítico); o 4º 

momento (meados da década de 1980 a 1994) introduz uma discussão metodológica que se 

estende até os dias de hoje, cujos articuladores dividem-se entre aqueles partidários da 

“revolução conceitual” proposta pela perspectiva construtivista, e entre os defensores dos 

tradicionais métodos, sobretudo mistos,  e das cartilhas, escondidos atrás de um discurso 

velado, muitas vezes silenciado, mas persistente e atuante.  

Nessa primeira fase de implementação oficial dos métodos para as instituições de 

ensino, mas que também atende presente e atuante a educação familiar, a propaganda 

iniciada por Silva Jardim abriu caminho para o fortalecimento das disputas pela hegemonia 

em relação aos métodos de ensino da leitura e o debate acabou sendo retomado pelas 

subsequentes turmas de professores, formados pela Escola Normal de São Paulo. 

Defendendo programaticamente o método analítico, mediante não somente a 

produção de cartilhas, mas pela veiculação de suas ideias nas revistas especializadas dos 

órgãos públicos, esses intelectuais atingiram parte do objetivo, que era a institucionalização 

do método no aparelho escolar paulista. No entanto, não haviam atingido totalmente o 

propósito: era preciso erradicar os métodos “tradicionais” por completo, por meio de uma 

propaganda intensiva, sistemática e ao mesmo tempo fiscalizadora da prática docente, 
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sendo este último o principal elemento de resistência às novas propostas metodológicas 

para o ensino primário. Em suas reminiscências, João Lourenço Rodrigues nos dá uma 

amostra das práticas de alfabetização no magistério paulista em meados do século XIX. 

 

Foi em 1875 que eu, tendo pouco mais de 6 anos, me matriculei na escola 
do Professor Pires. [...] 
Correram os meses. Em seguida à carta de ABC, veio o b – a – bá, que servia 
de início à série bastante longa das cartas de sílabas. Depois destas vieram 
as cartas de nomes e por último as cartas de fora, que serviam de remate à 
aprendizagem da leitura. O método adotado era o da soletração. 
As cartas de fora, cedidas ao professor por empréstimo, serviam para 
exercitar os alunos nas dificuldades da letra manuscrita [...] Eram ofícios 
dirigidos ao Professor e alguns deles traziam a assinatura do Inspetor Geral. 
[...] O programa do ensino primário cifrava-se naquilo que os ingleses 
denominavam os três r: ler, escrever e contar. 
A leitura estava no primeiro plano. Começava pela letra manuscrita, mas a 
partir das cartas de fora, a letra de forma vinha alternada com a letra de 
mão. Entravam em cena os livros escolares. O primeiro que me caiu nas 
mãos foi um silabário português. Agradou-me em extremo por causas das 
estampas, e de tanto manuseá-lo acabei por estragá-lo. [...] 
Após o silabário, veio a Cartilha de Doutrina Cristã, também ilustrada. [...] 
A Cartilha, contudo, veio a tornar-se para mim um livro odioso. O Professor 
mandava aprender de cor os capítulos relativos à Doutrina Cristã, que 
formam o primeiro catecismo. [...] 
Nas escolas do Império, ou pelo menos naquela que frequentei, a 
aprendizagem desta disciplina109 era morosa e incompleta. Servia-lhe de 
remate o estudo da disciplina gramatical, o qual consistia apenas em 
decorar o compêndio de Coruja. E ai! de quem não levasse a lição na ponta 
da língua: podia estar certo de que voltaria para a casa com as mãos 
vermelhas. 
Valia muito mais, na escola do Professor Pires, o ensino da escrita. O 
pedagogo era um calígrafo, na inteira acepção do vocábulo. Não havendo, 
como agora, cadernos de caligrafia impressos, era ele quem fazia os 
debuxos para os principiantes e os traslados para os mais adiantados [...] 
(RODRIGUES, 1930, p. 46-56. Grifos do autor)110. 

 

 

 

 

                                                           
109

 O autor refere-se ano ensino da leitura. 
110

 De acordo com Maciel (2003), antes de surgirem as Cartas impressas, no Brasil, destinadas para a 
aprendizagem da leitura, era função do professor elaborar esse material. A ele cabia fazer as Cartas do a-b-c e 
as de nomes para todos os seus alunos. Para a leitura das Cartas de Fora o mestre recorria aos comerciantes, 
aos cartórios e também, conforme descreve João Lourenço Rodrigues, à Diretoria de Instrução. 
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Figura 56 – Cartas de A B C 
Fonte: Cartas de A B C. Livraria Francisco Alves, s/d. Acervo do LIHED/UFF. 
 

 

 

 

Essas primeiras aprendizagens identificadas pela trilogia ler-escrever-contar, 

praticadas desde o período imperial, das quais recorda-se Rodrigues, são certamente os 

preâmbulos de uma instrução baseada na prática regular dos manuais escolares, na 

utilização diária do caderno e numa bateria de exercícios que se repetem continuamente, 

tendo suas bases no método de soletração, em que primeiro vem a memorização do 

alfabeto, para então seguir-se à infindável recitação das sílabas; be-a-ba, be-e-be, be-i-bi, e 

assim até completar as Cartas de sílabas. Formadas as sílabas, passa-se para as sentenças e 

dessas para os textos. 

Segundo Hébrard (1990), os saberes elementares fazem do ler-escrever-contar um 

conjunto de práticas permanente e de longa duração, mesmo que variem com o tempo as 

modalidades e o grau de competência esperado dos alunos. Também tem permitido medir o 

progresso da alfabetização e da instrução. Ainda acrescenta o autor: 
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Aprender a ler-escrever-contar supõe ao menos um tempo e um espaço 
específicos, com frequência uma pessoa em quem se reconhece a 
capacidade de instruir e a quem se remunera, enfim, os instrumentos sem 
os quais a transmissão não poderia ter lugar. Se a escola não é sempre o 
local dessa mediação, é porque certos grupos sociais, introduzidos desde 
muitas gerações na cultura escrita, mantem estas primeiras aprendizagens 
no domínio familiar. Quando a distância entre letrados e não-letrados se 
torna mais difusa, quando o analfabetismo se torna a simples manifestação 
de uma marginalização social [...] então a escola se torna para a criança, 
qualquer que seja sua origem, a instituição encarregada de suas primeiras e 
precoces aprendizagens (HÉBRARD, 1990, p. 68). 

 
 

Frade (2010, p. 276), ao fazer uma genealogia dos impressos para o ensino da escrita 

no Brasil no século XIX, especificamente das Cartas de ABC, afirma que, até o final do 

oitocentos, parece só haver o caminho da soletração para aprender a ler, dada a 

simplicidade do método. Supõe-se que, por esses procedimentos simplificados – repetir 

sempre os mesmos exercícios – o aprendiz possa transmitir essa “tecnologia de uso”                    

para espaços não escolares. Talvez a simplicidade e a autonomização do método expliquem 

sua permanência.  

 Caso singular e paradoxal do uso dos métodos de leitura é apontado por Amâncio 

(2003), ao inventariar a circulação de cartilhas de ensino de leitura no estado de Mato 

Grosso, nas primeiras décadas do século XX. A autora constatou que, apesar de alguns 

professores paulistas terem sido contratados pelo governo deste estado para a 

reorganização do ensino primário, implementando o método analítico para o ensino da 

leitura, é muito evidente a diversidade de cartilhas usadas naquela época. Sobretudo 

aquelas de marcha sintética, como Cartilha da Infância de Thomaz Galhardo, Cartilha 

Nacional de Hilário Ribeiro, além das Cartas de ABC.  

No levantamento feito entre 1912 e 1932, Amâncio observou que, em meados da 

década de 1930, das cartilhas do método sintético, apenas Cartilha da Infância manteve-se 

na relação de livros e cartilhas do almoxarifado da Diretoria de Instrução Pública de Mato 

Grosso, como estoque ou como exemplares a serem adquiridos. Com relação às Cartas de 

ABC, não apenas surpreende o seu uso por décadas como impressiona a quantidade de 

exemplares no estoque do almoxarifado, em 1925. Este fato confirma que, apesar do 

persistente discurso a favor dos métodos de marcha analítica, muitos alunos matriculados 
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nas escolas públicas primárias mato-grossenses eram iniciados no mundo da escrita pelas 

Cartas de ABC.  

De maneira geral, constata-se que os modelos de livros de alfabetização e leitura que 

começam a surgir no final do século XIX vão negar esses silabários. Alvo de críticas por seus 

pósteros, as Cartas de ABC vão gradativamente sendo substituídas por produções nacionais 

de cartilhas que surgem no final do século, como o Primeiro livro de leitura de Abílio Cesar 

Borges, o Methodo racional e rápido para aprender a ler sem soletrar, de João köpke, o 

Primeiro livro de leitura de Felisberto de Carvalho, a Cartilha Nacional de Hilário Ribeiro e a 

Cartilha da Infância de Thomaz Galhardo, produzidos no final do século XIX, mas que ainda 

dialogam com representações e formatos construídos anteriormente. 

Abílio Cesar Borges defendeu com afinco o método sintético de Antônio  Feliciano de 

Castilho, denominado Método Castilho. Publicado em Lisboa, em 1850, o seu Método de 

Leitura Repentina, começou a circular no Brasil a partir de 1855, quando o escritor português 

aqui esteve para divulgá-lo. 

Posteriormente, Abílio César Borges criou o método Macahubas, afirmando que o 

método antigo, se modificado, seria o ideal, demonstrando não ser adepto de um só 

método. Mesmo assim dizia não ser “favorável à soletração, porém ressaltou que, para 

ensinar a ler, todos os métodos eram bons, já que o sucesso da leitura estava relacionado, à 

competência do mestre e à inteligência do discípulo” (VALDEZ, 2006, p.130)111. Além disso, 

esse ecletismo explica o apreço pelo método intuitivo que – também conhecido como lições 

de coisas – que segundo Valdez (2006), era a referência principal da pedagogia do autor. 

Borges valorizava sobremaneira os conhecimentos científicos, numa incessante busca por 

novos materiais para ensinar conteúdo das ciências naturais112.  

Na imprensa paulista, especialmente no prestigiado jornal A Província de São Paulo, 

os métodos de Castilho e Abílio C. Borges, mesmo sendo rotineiros e inovadores, não são 

                                                           
111

 Ver também PFROMM NETTO et. al., 1974. 
112

 Das diversas novidades metodológicas daquele momento, vindas da Europa e principalmente dos EUA, os 
novos métodos e materiais didáticos despontavam nos discursos pedagógicos, principalmente o método 
intuitivo, ou “lições de coisas”. As novidades metodológicas adotadas em colégios particulares famosos como 
os de Abílio Cesar Borges, Menezes Vieira, João Köpke, dentre outros, começavam a ser adotadas nos livros de 
leitura publicados no final do século XIX, o que gerou muitos debates acerca dos métodos de alfabetização e 
leitura. Sobre o tema consultar: BITTENCOURT (1993); CARVALHO (2007); FARIA FILHO (2007); MORTATTI 
(1999); SCHELBAUER (2005); SOUZA (1998); VALDEMARIN (2000, 2004, 2005). 
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divulgados, salvo algumas referências nos informes publicitários. Talvez o silêncio se justifica 

por serem figuras ligadas à monarquia. 

Segundo Hilsdorf (1986), o apoio prestado por Rangel Pestana aos autores e                         

seus métodos, divulgando-os no jornal, tem tanto razões pedagógicas quanto                    

político-ideológicas, uma vez que seus autores ou eram republicanos ou                           

simpatizantes do positivismo.  

Graças à visibilidade que tinham os jornais e periódicos da época, veículos 

estratégicos de divulgação do texto impresso e da cultura letrada, A Província de São Paulo, 

em prol do movimento educacional, manifestava-se sobremaneira na divulgação dos 

métodos de alfabetização. Conforme atesta Hilsdorf (1986): 

 

O jornal apoiou e promoveu criadores de métodos recreativos e didáticos 
(cartilhas e silabários) que facilitassem a aprendizagem da leitura – a 
aprendizagem da escrita não era, de ordinário, simultânea – e que se 
apresentassem com as seguintes características: fossem rápidos e fáceis e 
pudessem ser aplicados tanto no recinto das escolas quanto no interior das 
famílias. Talvez a nota mais destacada desses métodos fosse a rapidez com 
que a aprendizagem da leitura podia ser realizada, nela implícitos a 
economia de tempo (e de dinheiro), e o grande número de alunos que 
poderia ser alcançado (p. 125-126). 

 

 É notória a alusão a livros escolares que atendessem à demanda de ensino básico, 

articulando a eficiência do método à prontidão dos conhecimentos elementares a serem 

apreendidos pelo aluno. Entre os aprovados do gênero destacam-se “Primeiro livro de 

leituras correntes e ordenadas de F. Adolfo Coelho, por ser baseado no método intuitivo”; 

Cartilha da Infância, de Thomaz Galhardo, “baseada no método silábico, contra o sistema de 

aprender a ler soletrando”; “Contos Infantis, verso e prosa, das irmãs Júlia Lopes e Adelina 

Lopes Vieira” (HILSDORF, 1986, p. 125). 

 Entretanto, destaca a autora, os mais divulgados pela Província foram os métodos de 

João de Deus, de Antônio da Silva Jardim, João Köpke e Octaviano Hudson. Além de suas 

inclinações políticas – republicanas e positivistas – Silva Jardim e Hudson eram membros de 
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destaque do partido Republicano, Köpke o alter-ego de Pestana em assuntos educacionais e 

João de Deus o grande ídolo dos republicanos portugueses113. 

A busca que fizemos no jornal A Província de São Paulo/O Estado de S. Paulo a 

respeito das notícias veiculadas sobre a Cartilha da Infância coloca em evidência alguns 

aspectos importantes quanto à sua divulgação (ANEXO 8). Primeiro que a maior parte das 

publicações é referente ao ano de 1888, portanto, de sua primeira edição. Esse fator 

demonstra a preocupação em divulgar o novo trabalho de Thomaz Galhardo, contando com 

a imprensa como importante elemento de persuasão do público escolar e não escolar. 

Segundo, as notícias dizem respeito principalmente ao método adotado e seus benefícios 

para a aprendizagem rápida da leitura. Raros são informes publicitários. Uma terceira 

observação é que, após aprovada e adotada pelo Conselho Superior de Instrução Pública, o 

autor ou os editores não se preocuparam mais em veicular notícia sobre a Cartilha. Ou talvez 

os próprios redatores não estivessem mais dispostos a fazer divulgação de cartilhas de 

marcha sintética, já que, após a República, intensificou-se o debate em defesa do                     

método analítico. 

Igualmente digno de nota, quanto ao movimento da Província de São Paulo a                          

favor da educação popular, no período imperial, era a preocupação em combater o método 

de soletração. 

João Köpke foi um dos preferidos do jornal paulista por combater incansavelmente 

esse método de leitura. Em 1874, publicou a sua primeira cartilha, o Método rápido para 

aprender a ler, com a finalidade de substituir os tradicionais silabários. A partir de 1879, a 

segunda edição de sua cartilha foi revista e expandida, recebendo o título de Método 

Racional e Rápido para aprender a ler sem soletrar. 

                                                           
113

 Octaviano Hudson criou o Methodo Hudson de leitura e foi saudado como um verdadeiro “ovo de Colombo” 
por sua metodologia, descrita como “acostumar a criança à figura da letra e ao som que ela produz, repetindo 
frequentes vezes a mesma figura e o mesmo som, seguida da combinação e agrupamentos de letras e sílabas 
logicamente deduzidas e também, porque “satisfazia à primeira necessidade dos povos livres e dos tempos 
modernos: a da informação”. Os resultados desse método eram exibidos em exposições e palestras que 
Hudson ministrou na Corte e em São Paulo (HILSDORF, 1986, p. 127). Em anúncio sobre o seu “método rápido 
de ensinar a ler”, a se realizar na “Propagadora da Instrução Popular”, em Campinas, dizia o seguinte: “É bom 
que as pessoas que tiverem crianças analfabetas queiram levar para sujeitá-las às experiências” (A PROVÍNCIA 
DE SÃO PAULO, 03/09/1876). O autor faleceu em 12/02/1886 (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 14/02/1886). 



161 
 

 Buscando tornar o ensino mais ameno, Köpke reelaborou e adaptou o método de 

João de Deus, seguindo uma metodologia que partia do valor das letras para o ensino da 

leitura pela silabação. 

As adaptações empregadas pelo autor teriam motivado as divergências com Silva 

Jardim, uma vez que a utilização do sistema de palavração nas práticas de leitura inseriu-se 

nas disputas e divergências políticas entre os próprios republicanos. Köpke foi mais longe, 

pois, embora reconhecesse as inovações metodológicas constantes na Cartilha Maternal, de 

João de Deus, afirmava ter sido o primeiro a propor esse modelo no Brasil, evidenciando, 

ainda, aspectos que colocavam seu Método Racional e Rápido para aprender a ler sem 

soletrar em vantagem ao modelo português (PANIZZOLO, 2006). Segundo Köpke, as 

divergências com Silva Jardim foram ocasionadas pela “ortodoxia positivista que separou de 

mim o estremo companheiro” (apud BITTENCOURT, 2004, p. 485). 

Embora Köpke sustentasse a silabação como a solução para as mazelas do ensino, 

poucos anos depois abandonou essa opção metodológica, “tornando-se um dos mais 

importantes educadores a sistematizar e implementar o ensino da leitura pelo método 

analítico”. Aderindo ao novo discurso em defesa da sentenciação e da palavração, “passa 

sistematicamente a desqualificar e desautorizar as práticas tidas como antigas: o método 

sintético pela soletração e pela silabação” (PANIZZOLO, 2006, p. 195). 

Na década de 1890, no Brasil, após diversas experimentações que resultaram numa 

significativa publicação de cartilhas nacionais até então sem precedentes delineiam-se, no 

entrecruzamento de diferentes vertentes metodológicas, bases concretas e oficiais para a 

legitimação do método analítico para o ensino da leitura.  

Em 1904, Oscar Thompson participou da Exposição Internacional de St. Louis, de 

onde trouxe uma significativa bibliografia sobre o método analítico e exemplares da cartilha 

The Arnold Primer, de Sarah Louise Arnold, que ele posteriormente traduziu e adaptou para 

a língua portuguesa114. Após alguns meses em contato com a nova metodologia, Thompson 

volta absolutamente convencido das enormes vantagens de organizar a formação do 
                                                           
114

 Em texto recente, Mirian Warde (2014) apresenta a trajetória de Sarah Louise Arnold situando-a nas redes 
sociais e profissionais a que teria pertencido. Destaca a autora que este trabalho é fruto não somente do 
interesse que o método analítico vem há tempo despertando, também da relevância do estudo da história do 
ensino da leitura e da escrita, no Brasil, em face das tendências internacionais. O texto também reúne 
informações e análises sobre o ensino da leitura e da escrita nos Estados Unidos, focalizando o momento em 
que lá começam a circular os materiais didáticos de Arnold — momento de fervor reformista, de acelerada 
industrialização e urbanização, e de grande afluxo populacional com vertiginosa mudança na sua composição. 
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magistério nos moldes "americanos" e de aplicar o método de ensino analítico adotado 

naquele país. Quando se torna Diretor Geral da Instrução Pública, Thompson torna o método 

analítico obrigatório em todas as escolas de São Paulo. Em pouco tempo, o método se 

difunde por outros estados brasileiros, mediante assessoria de quadros do magistério 

paulista (MONARCHA, 1999).   

                       

 

 

 

Figura 59 – The Arnold Primer: Lição pag. 8 e 9 
Fonte: ARNOLD, Sarah Louise. The Arnold Primer. Boston, New York, Chicago: Silver, Burdett & Co, 1901.  
BLD – FEUSP. 

Figura 57 – Capa: The Arnold Primer Figura 58 –The Arnold Primer: Lição pag. 7 
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 O debate em torno dos métodos de leitura travou-se além dos jornais, sobretudo nas 

revistas especializadas em educação que estavam se formando, no caso de São Paulo, no 

final do século XIX. Fomentando divergências não somente em relação aos partidários                         

dos métodos de marcha sintética, mas principalmente entre os próprios partidários do 

método analítico. 
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3.2 Os debates sobre os métodos de alfabetização nas revistas paulistas 

 

 

Antes dos manuais se tornarem de uso do aluno, convém lembrar, como alerta 

Choppin (2009, p. 54-56), que eles foram exclusivamente reservados aos professores. 

Quando destinados a estes, podem ser entendidos sob duas categorias distintas: a primeira 

formada pelos “livros dos mestres” ou “livros do professor”, semelhante ao manual do 

aluno, mas com as respostas ou correções dos exercícios; outras vezes com pistas para o 

professor orientar-se na exploração pedagógica, ou ainda com documentos ou atividades 

complementares; a segunda integra os livros que abordam as questões exclusivamente 

pedagógicas ou didáticas, como um manual da literatura profissional, seja na formação 

inicial para a docência, seja na atividade em exercício. 

De todo modo, as funções do livro mestre ou do professor foram substituídas desde 

o início do século XIX pelas revistas e jornais. Esses impressos que, oriundos sejam da 

administração pública, das editoras escolares, ou dos meios profissionais estavam desde já 

destinados aos professores e funcionavam como órgãos da instrução pública, consoante os 

grandes manuais dessa época. 

 No plano editorial, os periódicos dos primeiros anos da república brasileira não 

dependiam tão-somente da iniciativa do Estado, mas antes da iniciativa de associações 

interessadas em promover e levar adiante a criação de revistas da área. 

  

A profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva (implícita ou 
explícita) a um conjunto de normas e de valores. No princípio do século XX, 
este “fundo comum” é alimentado pela crença generalizada nas 
potencialidades da escola e na expansão ao conjunto da sociedade. Os 
protagonistas deste desígnio são os professores, que vão ser investidos de 
um importante poder simbólico. A escola e a instrução encarnam o 
progresso: os professores são os seus agentes. A época de glória do modelo 
escolar é também o período de ouro da profissão docente (NÓVOA,                     
1999, p.19). 

 

 Nesse sentido, os periódicos educacionais representam os interesses dessas 

associações, cuja “proposta formadora” vem a ser um pressuposto do periodismo, atraindo 

intelectuais que imbuídos desse mister – formar gerações – usam suas páginas para divulgar 
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conhecimentos e propagar a opinião dos profissionais da educação sobre o trabalho, a 

qualidade de ensino e os projetos pedagógicos (MARTINS, 2008, p. 305). 

Alçados à “condição de pedagogos”, os manuais dedicados à formação de 

professores “consistem em argutos discursos sobre como ensinar a ensinar”. E mais, 

“veiculam um conjunto de orientações prescritivas, que pretendem dizer como organizar a 

aula, como ministrar as lições, como avaliar o aprendizado, como interagir com os alunos”, 

além do que, “são bastante minuciosos na organização de um modelo de compreensão 

pedagógica que tem na ideia de método sua força motriz” (BOTO, 2014, p. 107). 

 A revista A Eschola Pública, editada entre os anos de 1893-1897 foi uma das 

primeiras publicações pedagógicas no estado de São Paulo, servindo de modelo para 

publicações posteriores do gênero.  Dirigida por integrantes do corpo docente do Estado e 

partindo da iniciativa desse grupo, A Eschola Pública contava com a colaboração de 

professores no seu editorial, constituindo-se do que havia de mais qualificado na época115. 

Sua proposta voltava-se para a educação popular, com vistas a aperfeiçoar o trabalho 

pedagógico nas escolas públicas, baseada numa metodologia prática com caráter de 

inovação educacional. Ademais, suas edições confirmaram-se na aceitação e aprovação do 

professorado como veículo de informação e afirmação do currículo do ensino primário e do 

estatuto profissional do magistério, contribuindo para a formação de uma cultura escolar 

urbana no Estado de São Paulo (PINTO, 2001; MARTINS, 2008). 

 Dado o sucesso de conteúdo, em 1895, o governo mandou imprimir em livro uma 

edição de 1.500 exemplares da revista A Eschola Pública – Pedagogia Paulista ensaio de 

Pedagogia Prática, com os principais artigos publicados desde o primeiro número, de 1893. 

Destacamos entre os ensaios o “Novo método de leitura de Romão Puiggari”, em que o 

autor discorre sobre a metodologia aplicada à leitura e suas diversas fases, possíveis de 

serem classificadas em quatro grupos: no 1º grupo, os métodos de soletração; 2º os 

métodos da silabação; 3º da palavração e 4º os métodos de sentenciação, ou seja,               

iniciados pela frase. 

 As diferenças apresentadas nos métodos remetem, por seu turno, a divergências 

que, segundo Puiggari, fazem com que seus sectários se entrincheirem em suas teorias, 

                                                           
115

 Os editores da revista foram: Oscar Thompson, Benedito Maria Tolosa, Joaquim de Sant’Anna e Antonio 
Rodrigues Alves Pereira. Além desse grupo, o editorial contava com a colaboração de Arnaldo de Oliveira 
Barreto, Ramon Roca, Romão Puiggari, João Köpke, Gomes Cardim, Gabriel Prestes, entre outros. 
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“combatendo a ferro e fogo os seus adversários” (A ESCHOLA PÚBLICA, 1895, p. 245). Ao 

sintetizar os pressupostos de cada método, o autor conclui que, em face de tão 

desencontradas opiniões, chegou-se a um aparente paradoxo: 

 

Todos, absolutamente todos têm razão. 
Só pela soletração o aluno chega a conhecer a ortografia. 
Só pela palavração consegue a enunciação perfeita e consciente das 
palavras. 
Só pelo ensino da sentença consegue a leitura expressiva (PUIGGARI apud A 
ESCHOLA PÚBLICA, 1895, p. 247). 

 

 Nas três páginas da revista em que Romão Puiggari sintetiza as diversas vertentes 

metodológicas para o ensino da leitura, o autor afirma que as quatro condições acima 

descritas são indispensáveis para o “ensino perfeito”. Por fim, pergunta-se qual seria o 

melhor método. Para ele, o melhor método seria aquele que conseguisse harmonizar as 

quatro condições descritas, portanto, o que vinha tentando fazer a partir do aprimoramento 

da Cartilha da Infância. Justificando suas escolhas, que eram “fruto despretensioso de alguns 

anos de observação e de estudo na escola primária” (1895, p. 248, 249). 

Cabe ressaltar que a revista A Eschola Pública tinha como proposta didático-

pedagógica a veiculação de experiências práticas realizadas em escolas. Seus editores não se 

comprometiam com artigos literários, científicos, muito menos se propunham a inflamar as 

querelas metodológicas. Buscava-se oferecer modelos de lições a cada grau do curso 

preliminar, transcrever e adaptar ao contexto brasileiro as experiências estrangeiras e o que 

de útil as escolas públicas da capital e do interior tivessem para contribuir. Alguns anos 

depois, fruto desse ensaio e seguindo outra linha editorial, surge no cenário educacional 

paulista a Revista de Ensino, órgão criado em 1902 pela Associação Beneficente do 

Professorado de São Paulo116. 

Segundo Carvalho (1998), seus artigos patenteiam um debate entre defensores de 

diferentes métodos de ensino de leitura e escrita; debate este que se desenvolveu 

                                                           
116

 De acordo com Catani (2002, 2003), o surgimento e a atuação da Associação Beneficente do Professorado 
de São Paulo concretizam as tentativas de congregações de professores, bem como a criação de entidades cujo 
objetivo é a organização dos profissionais da educação. Desse trabalho resulta a manutenção de periódicos 
especializados em questões educacionais, que divulgam conhecimentos e propagam as opiniões dos 
profissionais sobre o trabalho, a qualidade de ensino e os projetos pedagógicos. 
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sustentado pela ideia de que o melhor método de ensino é capaz de formar o melhor 

cidadão republicano.  

A Revista de Ensino tornou-se a arena de discussão dos partidários de diversas 

vertentes do método analítico, entremeando nos artigos as críticas aos “arcaicos” sistemas 

de soletração e silabação. Composta por normalistas e intelectuais da educação, a atuação 

desses sujeitos configura o engendramento de uma atitude caracteristicamente paulista e 

definidora do que Mortatti (2000, p.78) considerou como o segundo momento crucial no 

movimento de constituição da alfabetização como corpo de conhecimento. Isto acirrou a 

disputa entre mais modernos e modernos – sobrepondo-se àquela entre modernos e 

antigos, observável na década de 1880 – “pela hegemonia de tematizações e               

concretizações relativamente ao ensino da leitura, da qual resulta a fundação de uma               

(nova) tradição”. 

Essa “nova tradição” é marcada por apropriações diferenciadas dos novos adeptos do 

método analítico para o ensino da leitura, gerando-se disputas em torno do melhor modo de 

processá-lo. No âmbito dessas disputas, foram-se impondo aquelas cujas propostas 

advinham de determinados grupos diretamente ligados às autoridades administrativas 

educacionais. Legitimadas pelo poder instituído, as aspirações educacionais desse grupo 

configuraram-se como as primeiras normatizações sobre o ensino da leitura, refletindo tanto 

na adoção oficial de cartilhas do método analítico, como nos discursos presentes nos 

periódicos educacionais, sobretudo na Revista de Ensino, por meio de traduções e relatos de 

experiências bem-sucedidas que remetessem às novas propostas metodológicas.  

Já na primeira edição da Revista, em abril de 1902, Romão Puiggari abre a publicação 

com o artigo, cujo tema – A questão dos programas – retoma, de certa forma, o discurso 

tratado em A Eschola Pública quanto ao que havia de mais proveitoso nos diferentes 

métodos de leitura. Considerava que esse conjunto de práticas positivas se encontrava 

disperso nas escolas, fruto da organização de todo sistema escolar que era, ao mesmo 

tempo, revolucionário e anárquico. Para ele, era chegada a hora de entrarmos no período de 

definitiva sistematização dos métodos de alfabetização e leitura.  

O artigo de Puiggari inicia uma ampla discussão na Revista de Ensino sobre as 

apropriações diferenciadas do método analítico. Um dos debates mais acalorados destes 

primeiros números da Revista foi fomentado por Joaquim Luiz de Brito – normalista da 
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turma de 1882, membro da diretoria da Associação Beneficente do Professorado Público de 

São Paulo e redator efetivo da Revista – ao defender entusiasticamente a Cartilha Moderna, 

de Ramon Roca Dordal.  

 

Depois do aparecimento da – Cartilha Maternal – de João de Deus, da 
Cartilha do provecto educador Comendador Galhardo e da – Cartilha das 
Mães – do não menos provecto e incansável colega Arnaldo de Oliveira 
Barreto, da qual os magníficos resultados, atestam cabalmente a sua 
excelência, parecia-nos que nada mais se pudesse fazer no gênero, igual ou 
superior às existentes. No entanto, surge a – Cartilha Moderna – a provar-
nos, senão o contrário, ao menos que uma nova cartilha, baseada em 
método diferente das existentes, vem prestar relevantes serviços no ensino 
da leitura (BRITO apud MORTATTI, 2000, p. 108-109). 

 
 Ao tentar demonstrar as vantagens da Cartilha Moderna, Brito assume suas 

discordâncias quanto ao “método da palavração americana” introduzido por Miss Browne e 

posto em prática nas escolas-modelo, “pela convicção inabalável de seu improfícuo 

resultado” (BRITO apud CARVALHO, 1998, p. 322). Também explana suas reticências quanto 

ao método de João Köpke, cujo tema, “A leitura analítica”, foi exposto na conferência 

proferida em 1896, na Escola Normal de São Paulo. Quanto a este, Brito se calçava em dois 

argumentos: que seu método não se aplicava às escolas paulistas, onde o ensino era feito 

coletivamente e não de forma individual e que, nem todos os professores sabiam desenhar, 

o que entendia como um pré-requisito para a eficiência do método. 

Neste mesmo número da Revista de Ensino, no artigo Métodos de Leitura, dedicado 

aos “mestres progressistas”, Roca Dordal expõe as justificativas a respeito do método 

empregado na Cartilha Moderna, “para que fiquem de uma vez acentuadas as linhas gerais a 

que deve obedecer todo método de leitura que queira merecer as honras da crítica, no 

estado atual do Ensino Público Paulista” (apud MORTATTI, 2000, p. 95). 

Contrapondo-se ao método de João de Deus e ao método “patenteado” por João 

Köpke, em conferência de 1896, Dordal reconhece este último como o mais racional para o 

ensino da leitura, mas reforça os argumentos apresentados por Joaquim Brito quanto ao 

método de Köpke, alegando ser inviável sua aplicação, tão já, ao ensino da leitura nas 

escolas públicas.  

Dordal enumera os requisitos de uma cartilha que corresponda às exigências do 

ensino moderno e seja a ferramenta para um “mestre progressista”: o método deveria ser 
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suficientemente satisfatório, atendendo a gradação das dificuldades; as gravuras 

abundantes e nítidas para despertar o interesse das crianças; conter ideias e palavras com 

sentidos claros e objetivos; suprimir dificuldades desnecessárias; estar ao alcance da 

capacidade infantil, contendo expressões familiares aos fatos cotidianos. De acordo com o 

autor, sua Cartilha Moderna contemplava todos esses requisitos, tornando o ensino 

agradável, sem sacrificar o método. 

No número seguinte da Revista, João Köpke publica uma “Carta aos Professores J. de 

Brito e R. Roca Dordal”, em resposta às críticas de inaplicabilidade de seu método de ensino 

da leitura. Quanto a um dos pontos nevrálgicos das críticas, a importância do desenho, 

Köpke argumenta que nunca fez do conhecimento do desenho pelo professor uma condição 

para a aplicabilidade do método, uma vez que o próprio professor pode fazer uso dos 

elementos do seu meio para compor suas histórias. Refutando a importância que Dordal 

dava para as gravuras, ele diz que “o desenho nada ensina, mas apenas auxilia, 

concretizando as ideias traduzidas pelas palavras escritas do texto” que, por sua vez, levarão 

“à compreensão do sentido” e à “leitura expressiva” (apud MORTATTI, 2000, p. 109).  

Para Dordal, eram infundadas as objeções quanto ao método praticado, uma vez que 

ele vinha tendo os melhores resultados em anos de experiência e estudo e baseava-se na 

didática americana, considerada a mais adiantada do mundo. Pondo-se em defesa da sua 

aplicabilidade para o ensino simultâneo, esclarece que o “método” como “caminho em 

direção a”, tanto deveria ser eficiente para a instrução do indivíduo, como para a instrução 

da coletividade. Portanto, no ensino da leitura, qualquer que fosse o método adotado, o 

“instrumento” seria de dois tipos: o livro ou o quadro-negro, sendo o primeiro mais 

vantajoso para o ensino individual e o último para o ensino coletivo. Assim sendo, o método 

analítico tanto é aplicável ao ensino individual, como assegura a “atenção e a assimilação” 

da coletividade para um “centro comum”, o quadro negro, que se torna a “sede da ação do 

mestre” (KÖPKE apud CARVALHO, 1998, p. 31). 

Por conseguinte, Köpke discorre em defesa do seu método analítico pela palavração, 

cujo discurso foi ganhando repercussão nos números subsequentes da Revista de Ensino e 

aumentando as discordâncias entre seus autores.  

Carvalho (1998) observa que o eixo da divergência não se encontrava simplesmente 

no fato da aplicabilidade ou não do método analítico pela palavração no ensino coletivo, 
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mas na apropriação que tinham os autores a respeito desse método. Se para Dordal e Brito o 

método analítico deveria ser pela silabação, privilegiando a análise das sílabas e de palavras 

simples como monossílabos e dissílabos para Köpke o ensino da leitura deveria partir da 

composição das frases e sentenças, indo do todo para as partes. 

Buscando um ponto de consenso entre professores paulistas e o professor 

fluminense, Arnaldo de Oliveira Barreto teceu suas considerações acerca da polêmica 

travada sobre o método analítico, no artigo Ensino da Leitura, publicado em outro número 

da Revista de Ensino do ano de 1902. Autor da Cartilha das Mães e posteriormente da 

Cartilha Analytica, defensor do método analítico pela palavração, Barreto buscava 

convencer os demais colegas de que o caminho metodológico defendido por Köpke era o 

mais viável para o ensino da leitura: 

 
Se uns concederem iniciar-se o primeiro ensino da leitura pelas sentenças, 
auxiliando-se esse início com estampas e sugestivas; e outros admitirem 
que em cada lição haja um fonema que lhe seja a base, ou por assim dizer, 
o seu pivô, [...] e que, em subsequentes lições se decomponham as 
sentenças em palavras e estas em seus elementos como o exige a natureza 
de nossa língua materna – para nós, repetimos, o problema naturalmente 
se resolve (apud CARVALHO, 1998, p. 35). 

 

Apesar das considerações, Barreto nem sempre foi adepto do método analítico pela 

palavração, haja vista que, do final do século XIX para o XX, a sua Cartilha das Mães estava 

entre as cartilhas mais utilizadas em diversas regiões do país e, mesmo contraditoriamente 

ao seu discurso em defesa do método analítico, continuou sendo reeditada, estando em 

1911 na 12ª edição. A primeira edição da Cartilha Analytica, pela Editora Francisco Alves, foi 

apenas em 1909, tendo também ampla circulação, pois em 1911 já estava na sua 4ª 

edição117. Segundo o autor, a Cartilha das Mães, cuja primeira edição data de 1895, foi 

escrita a princípio como forma de protesto ao método analítico, em face da sua falta de 

clareza e objetividade para o ensino da leitura118. Mais tarde escreveu a Cartilha Analytica 

como forma de penitenciar-se das objeções que fez ao método, tornando-se seu propagador 

e divulgando-o Brasil afora (AMÂNCIO, 2003). 

                                                           
117

 Frade (2004) faz uma análise da Cartilha Analítica, publicada pela Editora Francisco Alves, atentando para os 
aspectos da materialidade entre ordenamentos pedagógicos e editoriais.  
118

 A primeira edição da Cartilha das Mães foi divulgada como um trabalho que “filia-se ao método João de 
Deus”. Editada por Rodrigo da Costa Santos, tão logo foi aprovada pelo Conselho Superior de Instrução Pública 
(O ESTADO DE S. PAULO, CARTILHA DAS MÃES, 21/06/1895). 
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Todavia, como constatou Amâncio (2003) – pelos pareceres do Conselho Superior de 

Instrução Pública do Estado de Mato Grosso, onde Arnaldo de Oliveira Barreto foi um dos 

principais articuladores pela implementação dos grupos escolares e do método analítico, na 

década de 1910 – apesar das prescrições oficiais convergirem para a implementação deste 

método, o que se vê de fato é a ausência da Cartilha Analytica na relação de livros 

aprovados pelo referido Conselho. No seu lugar estava como mais indicada, a Cartilha das 

Mães, além da série de livros de leitura Puiggari-Barreto. 

A pedido de Romão Puiggari e Arnaldo Barreto, em artigo da Revista de Ensino, na 

edição de junho de 1904, João Köpke fez considerações acerca da série graduada Puiggari-

Barreto. No entanto, reconhecia o autor que, para se chegar a uma análise profícua da série, 

era preciso remeter-se à Cartilha das Mães, de autoria de Barreto, e à Cartilha da Infância, 

de Thomaz Galhardo, cujas modificações foram feitas por Romão Puiggari. 

 

A Cartilha das Mães tem ainda a censura umbilical, que a filia aos processos 
do passado, ligando fonética e palavração, em vez de fazer da ideia, do 
pensamento, o grande eixo, como requer, pratica e aconselha a pedagogia 
do século. A Cartilha da Infância é, francamente, o método silábico,                  
cujos resultados admiráveis, o seu autor, no prefácio, atesta e exalta, 
preferindo-o. 
É pois, sob a influência dos princípios, que ainda lhes não deixaram 
emancipado o espírito para se convencerem de que “todos os métodos e 
processos, que emaranham a atenção do aprendiz em formas verbais e 
análises de palavras, são outras tantas obstruções ao desenvolvimento do 
poder mental, e não ajudam economicamente a pensar por meio das 
palavras impressas” – é sob essa influência que tenho de apreciar os 
autores da série “Puiggari-Barreto” (apud CARVALHO, 1998, p. 39). 

 

No texto da Cartilha Analytica, em que Barreto inicia o diálogo com os professores, 

anunciando brevemente posições teóricas adotadas na obra, esclarece o autor que 

tardiamente pôde reconhecer as vantagens do método analítico, uma vez que a “corrente 

que começou, com Jacotot, na França, pouco a pouco foi avassalando os espíritos dos 

grandes educadores do século passado, e, modernamente, pode-se afirmar, o método 

analítico é o padrão por onde se afere o adiantamento da instrução primária de um povo” 

(1911, p. 105). 

Admite, assim como fez Dordal anteriormente, que a repugnância dos professores 

paulistas para com o método analítico era fruto da forma como foi introduzido por Miss 



172 
 

Browne, sem a necessária clareza para ser francamente aceito. Contudo, os recentes 

trabalhos dos pedagogos americanos vinham mostrando tanto as vantagens do seu emprego 

como a forma de processá-lo, sendo preterido pelo método sintético, somente por teimosia 

ou ignorância dos professores. 

Segundo Barreto (1911, p. 106), na prática faltava uniformidade sobre o objetivo 

fundamental da escola primária, uma vez que uns desejavam que ela fosse instrutiva, outros, 

como ele, e em menor parcela, que fosse puramente educativa, subordinando as disciplinas 

do programa escolar a um só método. “Para aqueles é claro, será preferível o método 

sintético, ou João de Deus, como entre nós é conhecido, e a que obedeci na feitura da 

Cartilha das Mães” 119.  

Entretanto, se os usuários do método analítico confrontassem os dois métodos por 

uma análise psicológica, em breve seriam convencidos de que aquilo que se afigurava por 

sua vantagem não passava de um “erro de apreciação, originado por um falso ponto de 

partida na sua orientação pedagógica”. Portanto, como instrumento de educação, o método 

analítico era incontestavelmente superior (BARRETO, 1911, p. 106). 

Seguindo em suas críticas ao método João de Deus, calçado em argumentos 

científicos, o autor incita o leitor a refletir sobre os seus pressupostos, levantando as 

seguintes problemáticas: Qual é, de fato, o maior argumento aduzido em defesa do método 

João de Deus? Que faculdades poderão desenvolver-se pelo método sintético? Que hábitos 

mentais ele produzirá? Será o método João de Deus um processo natural, lógico? Que mais 

importa no ensino da leitura, como deve ser bem entendido?120  

                                                           
119

 Cabe aqui uma ressalva quanto à referência que Arnaldo de Oliveira Barreto faz ao método João de Deus, 
como sendo de marcha sintética. Como temos demonstrado, no próprio discurso dos professores paulistas, até 
a década de 1890, esse método era tido como revolucionário, pois partia da palavração ao invés dos modelos 
que seguiam a soletração e silabação. Tão logo vieram as novas experiências metodológicas com o método 
analítico pela sentenciação, no findar do século XIX para o XX, os discursos dos partidários de diferentes 
métodos foram se alterando, chegando alguns a considerarem o método de João de Deus como sintético. 
Mesmo assim, apesar dos discursos muitas vezes contraditórios, vários autores de cartilhas, que diziam seguir o 
método analítico, mesclavam os métodos, empregando diferentes propostas em seus trabalhos. Juntamente 
com Köpke, Barreto foi um dos pioneiros na divulgação do método analítico, criticando qualquer tipo de 
hibridismo metodológico.  
120

 Boto (1997, p. 143-144) faz uma análise atenta da Cartilha Maternal de João de Deus e afirma que a 
proposta do autor foi criar um modelo alternativo de ensino da leitura, enfatizando a “necessidade de suprimir 
a etapa da soletração e da silabação como habilidades prévias e imprescindíveis à alfabetização”. Era bem 
provável que pela primeira vez, em Portugal, “desafiava-se o primado da soletração, e se propunha em seu 
lugar, procedimentos analíticos para o ensino da leitura, mediante aquilo que os teóricos da escola nova 
chamariam de método global”. 
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Os partidários do método João de Deus se apoiavam no argumento de que, sendo 

inúmeros os vocábulos, por isso impossível à memória da criança decorá-los, aquelas               

que aprendem pelas sílabas já adquirem elementos que saberão distinguir em                        

qualquer novo vocábulo que se lhe apresente, portanto, sem a necessidade de novo esforço, 

de novo estudo. 

Refutando esta tese, Barreto diz que, decorar sílabas, que não passam de elementos 

inexpressivos, por si só, já é um recurso puramente artificial, contrário à marcha natural do 

espírito da criança na apreensão de ideias. “Procedendo da análise para a síntese, o método 

João de Deus, por outro lado, contraria em absoluto as leis históricas da evolução do cérebro 

humano, leis que o da criança, por atavismo, vai reproduzindo no decurso do seu 

desenvolvimento”. Isto porque, o cérebro da criança que inicia o aprendizado da leitura, tem 

a capacidade de apreender as formas gráficas por noções concretas. Assim, “a palavra GATO, 

por exemplo, nunca surgirá à lembrança de um menino de 7 anos desacompanhada das 

qualidades do primeiro animal dessa espécie que o impressionou, ou do último que viu, ou 

do mais belo ou mais feio que acaso se lhe deparou. Não sabe, não pode, não tem 

capacidade para generalizar” (BARRETO, 1911, p. 106-107). 

Para a criança, nessa fase, é impossível qualquer generalização ou abstração, como 

requer o método silábico, pois, o mais importante no ensino da leitura, são as ideias, as suas 

ligações e o hábito de apreendê-las. De fato, para atingir este objetivo, faz-se necessário 

tornar a leitura um “instrumento da educação mental, seja para desenvolver faculdades, 

seja para criar hábitos mentais”. O que não é possível pelo método sintético, pois este 

sistema invetera o “espírito em um hábito, prejudicial aliás, de só apreender as ideias 

através de meios indiretos”, sendo assim a atenção da criança é solicitada para a parte 

abstrata e convencional do vocábulo. Por conseguinte, “o termo, como sinal da ideia, só                 

se lhe reflete na mente, de fato, depois que a memória conseguiu fixar as sílabas,                        

gráfica e foneticamente, e a atenção as reuniu e as corporificou no vocábulo”                       

(BARRETO, 1911, p. 107). 

Por fim, esclarece o autor, não poderia ser o método João de Deus um processo 

natural, muito menos lógico, sem fundamento para sustentá-lo, pois, se para a aquisição da 

fala é preciso “ouvir para entender; entender para falar; falar porque entende” e, por 

conseguinte, para a aquisição da leitura, é preciso “ver para entender; entender para ler; ler 
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por haver entendido”, é inadmissível na aprendizagem ensinar por “ruídos; sons; ruídos 

ligados a sons; ruídos e sons corporificados em uma voz mais extensa, que desperte a 

imagem mental, de que ela é sinal”, isto é “invertendo justamente o normal do cérebro na 

aquisição da fala” *...+ “Assim, o método João de Deus, que somente se baseia na sílaba, 

agilitando uma memorização inconsciente, julgado sob rigoroso critério pedagógico, é, como 

se vê, completamente falso. [...] Eis aí inconvenientes que, bem ponderados, serão a 

condenação à pena última do método sintético, e o surto glorioso do analítico” (BARRETO, 

1911, p. 107-108). 

Reconhecendo o método analítico ainda pouco aceito entre seus pares, Barreto 

orienta àqueles que pretendem adotar a sua Cartilha Analytica um sério estudo a fim de 

conseguir todos os resultados estimados, uma vez que: 

 

O método da palavração, efetivamente, tem por principal objetivo, 
desprezando em seu início os elementos fônicos do vocábulo, habituar o 
espírito da criança a reconhecer em cada termo o sinal de uma ideia, a e 
agir somente sobre ideias, isto é, habitua-o a ver para entender. Como, pela 
lei do consciente ao inconsciente, admiravelmente formulada por Gustavo 
Lebon, a mente adquire o hábito natural de apreender as formas gráficas 
ligadas à sua significação, isto é, como sinais de ideias, o segundo passo do 
método será tornar conhecimento da criança o maior número desses 
termos, provocando ao mesmo tempo o jogo de suas faculdades mais 
ativas, isto é, levará a criança a entender para ler. Finalmente, como 
consequência de todo o esforço despendido, o seu espírito já assimila os 
pensamentos apresentados graficamente (BARRETO, 1911, p. 108). 

 

Assim, nas orientações que seguem às lições, Barreto (1911, p. 109) afirmava que 

escolhia assuntos que poderiam interessar às crianças, usando na sua composição um 

vocabulário simples, remetendo-se a situações corriqueiras do dia a dia infantil. Aguçar a 

vivacidade era um dos seus princípios, uma vez que “quem aprende com prazer, tem sempre 

vivas as impressões, e quanto mais desperta está a sensibilidade, mais gravado fica o que se 

aprende”, favorecendo a predisposição intelectual da criança. Portanto, a primeira lição da 

Cartilha deveria ser dada em forma de palestra animada, seguindo as demais o curso do 

processo de aprendizagem proposto pelo método: 

- Que é que vocês veem na primeira página deste livro? 
- Um retrato. 
- Sim, um retrato de um homem. 
- De um homem, não; é o retrato de um menino. 
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- Muito bem: é o retrato de um menino. Vou escrever esta palavra no 
quadro negro. 
(Escreva-se no quadro negro, em caráter de imprensa, a palavra menino). 
- Ora, aqui está escrita a palavra menino. E que acham vocês do menino do 
retrato? É bonito, feio, simpático? 
- E que nome será o dele? 
- ? 
- Eu também não sei. Mas, podemos dar-lhe o nome de Roberto que, 
bonzinho parece ser, não se zangará com isso. (Escreva na pedra a palavra 
Roberto) 
[...] 
Bom dia, Roberto! 
- Muito bem. Bom dia Roberto! é como se deve dizer. Agora, vou escrever 
mais as palavras que Carlos disse.  
[...] Só lhes faltarão conhecer três palavras: é, o, este. [...](BARRETO, 1911, 
p. 110-112) 
 
O objetivo da segunda lição é oferecer oportunidade ao aluno de observar 
que as palavras não são mera reunião de sons, mas sinais de ideias. De 
acordo com este fim, deverá o professor despertar essa observação, 
fazendo os alunos lerem as estampas pelos respectivos nomes, que, depois, 
deverão ser escritos no quadro negro, destacando-se depois as palavras, 
como se fez na lição anterior. 
Assim, os novos vocábulos tem e um, já porque estão repetidos, já porque 
se apresentam destacados, serão também aprendidos, sem a perniciosa 
decoração inconsciente (BARRETO, 1911, p. 110-112) 

 

                        

Figura 60 – Cartilha Analytica: lição 1 
 
Fonte: BARRETO, Arnaldo de Oliveira. Cartilha Analytica para o ensino da leitura pelo methodo analytico. 
Francisco Alves & Cia., 1911, 4ª ed. Biblioteca Nacional de Maestros. 

Figura 61 – Cartilha Analytica: lição 2 
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Ao contrário do método sintético, em que o aluno recebe, desde o começo do 

processo de leitura e escrita a cartilha – destacando as sílabas a serem aprendidas -  o 

método analítico, por meio das narrativas, propõe-se a estimular o aluno a expressar-se 

oralmente, isto porque a narrativa deve fazer parte da experiência vivenciada por ele. A 

linguagem assume, portanto, um caráter significativo de comunicação, levando o aprendiz a 

perceber as relações entre a escrita e a fala, além de se propor a uma compreensão da 

totalidade do texto.    

  Arnaldo de Oliveira Barreto, nas orientações de sua Cartilha Analytica, reforça a 

seguinte premissa: “Ninguém mais, na atualidade, ante os modernos preceitos pedagógicos, 

poderá pôr em dúvida a superioridade, aliás, vencedora, em relação a qualquer outro, do 

método analítico para o ensino da primeira leitura” (1911, p. 105, 4ª ed.). 

 A despeito da resistência dos professores e predileção pelas cartilhas do método 

sintético, intensificou-se, na primeira década do século XX, a produção de cartilhas cuja 

proposta era assentada no método analítico.  

A busca de uniformização desse ensino nas escolas primárias paulistas, pela 

consolidação desse modelo “obrigatório”, perdurou oficialmente até 1920, quando Oscar 

Thompson retirou-se da instrução pública e foi implantada a Reforma Sampaio Dória (Lei nº 

1750, de 1920), que, dentre outras ações, garantia autonomia didática aos professores 

(MORTATTI, 1999, p. 127). 
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3.3 – O método silábico pela Cartilha da Infância 

 

  

No prefácio “Ao leitor” da Cartilha da Infância, Thomaz Galhardo afirma que os 

modernos sistemas de ensino de leitura, conquanto baseados sobre o método silábico, ora 

muito prolixos ora muito resumidos, não produzem o resultado a que se propõem que é: 

ensinar a ler bem, no menor espaço possível de tempo. 

 Reconhecendo esses inconvenientes e defendendo o método da silabação como o 

mais apropriado para a conjuntura educacional brasileira, Galhardo enfatiza que dos três 

métodos de ensino da leitura (antigo ou da soletração, moderno ou da silabação, e 

moderníssimo ou da palavração), optou-se na Cartilha pelo meio termo, em cuja base foi 

escrito o presente sistema. O autor dá as seguintes razões para a escolha desse método: 

 
 

O método antigo é o método do absurdo. 
Parece que ainda bate em nossos ouvidos a toada monótona das crianças a 
repetirem cantarolando a multidão de sílabas sem sentido das antigas 
cartas de A B C! 
Condenado pelo seu próprio absurdo com o qual martirizavam-se míseras 
crianças, lastimável é que, em algumas de nossas escolas, retardatárias em 
acompanhar o progresso do ensino, ainda se ouça a voz infantil proferir 
com penoso acento, e como que implorando compaixão; b-a-ba; b-e-be; b-
i-bi; b-o-bo; b-u-bu. 
E, após esta, vem outra e outra e mais outra carta de sílabas desconexas, 
durante quatro, seis, oito meses até a intitulada carta de nomes, já 
decorada por todos os alunos da aula, que a ouviram cantarolar por muito 
tempo aos mais adiantados. 
Péssimo sistema esse. 
O próprio governo deve, por humanidade, proibir que o primeiro ensino 
seja ministrado por modo tal.  
Quanto ao método da palavração, não julgamos por enquanto de 
vantagem a sua aplicação, em vista do estado atual do ensino primeiro do 
país. 
Fizemos também experiências sobre os métodos fônicos, fonotípico e 
outros, mas sem colher os resultados admiráveis do emprego do método 
silábico, seguido de imediata aplicação das sílabas em palavras, e da 
aplicação destas em frases curtas e de fácil compreensão. 
Muita paciência nos foi preciso empregar para conseguir o nosso 
desideratum; e só quem se vota a iguais trabalhos pode ajuizar as 
dificuldades inumeráveis com que luta aquele que escreve livros desta 
natureza. 
Procuramos ser metódico, apesentando as dificuldades gradativamente, e 
intercalando em todos os exercícios, para evitar esquecimento por parte do 
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aluno, os elementos conhecidos nas lições anteriores. É a recordação 
contínua. 
Apresentamos, salteadas, todas as sílabas para evitar a decoração 
inconsciente, que consegue idiotizar meninos inteligentes e ativos. É a 
indecoração constante. 
Não temos necessidade de repetir que nosso trabalho tem por base o 
método silábico; e que, conseguintemente, com este sistema não se deve 
consentir que as crianças soletrem, senão que pronunciem as sílabas, 
reunindo-as após para a formação dos vocábulos, cuja significação, embora 
sabida por vulgar, será dada pelo professor (GALHARDO, 1911, p. 07-08, 
GRIFOS DO AUTOR). 

 

 Lançada em 1888, a Cartilha da Infância contou, em 1890, com a colaboração de 

Romão Puiggari. Recém-formado pela Escola Normal, o jovem professor afirmava que o 

método de leitura organizado pelo professor Thomaz Galhardo oferecia vantagens 

extraordinárias sobre todos os métodos até então empregados nas escolas brasileiras. 

 

Entretanto, alguns defeitos encontramos nele, e a prática, que temos do 
ensino, animou-nos a corrigi-los. Se, depois de escrito o método, tivesse seu 
ilustre autor continuado no exercício do magistério, a ele cabia esta 
correção. Mas outros labores ocupam seu precioso tempo. Assim,                     
permita o distinto mestre que o mais humilde de seus discípulos termine a 
obra, por ele tão brilhantemente começada (PUIGGARI apud GALHARDO, 
1911, p. 04). 

 

 Como já afirmamos anteriormente, não localizamos as primeiras edições da Cartilha, 

por conseguinte, não temos elementos para descrever a composição da primeira versão, que 

vai de 1888 a 1890. Sendo assim, partiremos, em nossa análise metodológica, do período de 

1890, a partir de indícios de publicações na imprensa, que remetem a alguns aspectos da 

obra, já então modificada pelo professor Romão Puiggari. Assim, podemos fazer algumas 

inferências que levam às possíveis alterações, confirmando, talvez, dois processos pelos 

quais passou a Cartilha. 

 A segunda versão, já modificada por Puiggari, foi a que permaneceu em várias 

edições cotejadas da Cartilha da Infância, além das publicações localizadas na imprensa a 

respeito da obra, compreendendo o período de 1892 a 1992.  No artigo do jornal O Estado 

de S. Paulo, de 1892, Tancredo do Amaral diz que, estando já em sua 2ª edição, a Cartilha da 

Infância foi introduzida em grande número de escolas públicas e particulares. Apresenta 



179 
 

então a metodologia empregada, conforme fez Thomaz Galhardo nas orientações Ao leitor, 

acrescentando em seus comentários de uma breve descrição das lições: 

 

[...] A primeira lição ocupa-se apenas com as vogais que as crianças ficam 
logo conhecendo, formando com as mesmas ditongos orais e dando logo as 
vogais acentuadas.   
A segunda lição a combinação da labial sibilante V, formando sílabas e 
palavras. No final desta lição já a criança tem um exercício de leitura, 
apenas com as seguintes letras que ela em duas lições conhece – V, a, e, i, 
o, u. 
Ei-lo: 
VO-VÓ VIU A A-VE 
A A-VE VI-VE E VÔA 
EU VI A VI-Ú-VA 
VI-VA A VOVÓ 
VO-VÓ VÊ O O-VO 
A A-VE VO-A-VA. 
Seguem-se a labial surda P, a labial sonora B e outras letras do alfabeto, 
linguais, dentais etc, todas em combinações com vogais, formando lições e 
exercícios. 
O autor apresenta salteadas todas as sílabas, a fim de evitar a decoração 
inconsciente [...] e usa com parcimônia de letras dobradas, inúteis para o 
primeiro ensino e que só servem a princípio para dificultar a marcha. 
Conhecemos professores que tem conseguido ensinar a ler correntemente 
em 36 lições [...] A presente edição foi modificada e ampliada pelo 
conhecido e hábil professor sr. Romão Puiggari [...] um dos que nos 
atestaram os resultados brilhantes que conquistou com a adoção da 
Cartilha da Infância (O ESTADO DE S. PAULO, INSTRUÇÃO PÚBLICA, 
19/06/1892).  
 

 A descrição das lições por Tancredo do Amaral segue exatamente a estrutura das 

lições apresentadas nas edições consultadas da Cartilha da Infância, conforme                 

verifica-se adiante. 

 

Figura 62 – Cartilha da Infância – 1ª Lição 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio 
de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, Paris, Lisboa, Francisco Alves & Cia, 

Aillaud, 58ª ed., 1911. Biblioteca Nacional de Maestros. 
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Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
Paris, Lisboa, Francisco Alves & Cia, Aillaud, 58ª ed., 1911. Biblioteca Nacional de Maestros. 
 

  

 Mas se esta estrutura metodológica permanece, abre-se um parêntese quanto a 

outro formato, pouco modificado, que Romão Puiggari descreve no artigo publicado na 

revista A Eschola Pública, em 1895, a respeito da Cartilha da Infância. 

  

Figura 63 – Cartilha da Infância – 1ª Lição 

 

Figura 64 – Cartilha da Infância – 2ª Lição 

 
Figura 65 – Cartilha da Infância – 3ª Lição 
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 Segundo o autor, sua preleção pelo método silábico de Galhardo devia-se em 

decorrência de desencontradas opiniões acerca dos métodos de alfabetização. Era preciso 

harmonizar os muitos pontos de desacordo. E foi o que procurou fazer, aproveitando as 

primeiras edições da Cartilha da Infância do comendador Thomaz Galhardo, seguindo-a 

tanto quanto possível, pois, “livro que tanta aceitação teve, e tão bons serviços                         

prestou, pareceu-nos digno de ser melhorado a fim de acompanhar o progresso do ensino” 

(1895, p. 247). 

 Procurando expor, em poucas palavras, o método seguido, Puiggari descreve-o da 

seguinte forma:  

Depois de dar a conhecer as cinco vogais começamos por uma palavra, 
ilustrada por uma gravura – vo vó –. O professor deve fazer notar as sílabas 
de que se compõem, e mostrar as letras que formam cada sílaba. 
Damos em seguida as sílabas análogas, va, ve, vi, vo, vu, primeiro 
ordenadas, depois salteadas, a fim de evitar a decoração inconsciente. 
Seguem-se as palavras de uso vulgar, formadas com as sílabas conhecidas e 
com as vogais. Em seguida damos sentenças completas formadas com os 
elementos conhecidos. Nestas sentenças, de sentido fácil, atende-se desde 
logo à pontuação. 
Na segunda lição, começamos pela palavra – pi-pa – sempre ilustrada com a 
respectiva gravura, e em seguida os mesmos exercícios que fizemos com a 
primeira, tendo tido o cuidado de incluir nas palavras e sentenças o 
elemento conhecido v. 
E assim continuamos dando a conhecer em cada lição as combinações 
feitas com cada letra, ao mesmo tempo que recordamos as combinações 
anteriores. 
No verso de cada lição demos um exercício composto dos mesmos 
elementos em letra manuscrita para ser copiada na lousa. 
Só demos os ditongos na 9ª lição, por termos notado a dificuldade que tem 
as crianças na enunciação de tais sílabas. 
Evitamos propositalmente o uso de letras dobradas; a fim de não dificultar 
este primeiro ensino de leitura, que pelas irregularidades de nossa 
ortografia já tantas dificuldades apresenta.  
Procuramos estabelecer na série de exercícios uma graduação de 
dificuldades, o menos acidentada que nos foi possível, a fim da criança 
poder vencê-las sem penoso esforço. 
Eis o nosso método. 
Que produza bons resultados, e nos julgaremos bastante recompensados 
do trabalho que este livrinho nos deu, e que outra coisa não é, que o fruto 
despretensioso de alguns anos de observação e de estudo na escola 
primária. 
A obra deve ser impressa nas oficinas da importante casa Guillard,                 
Aillaut & C. de Paris, por conta da acreditada livraria clássica Alves & C. 
(Apud A ESCHOLA PÚBLICA,  1895, p. 248-249).  
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 Para quem já conhece a Cartilha da Infância, provavelmente não note, numa leitura 

apressada, nada de diferente na descrição que Puiggari faz do método. No entanto, um olhar 

mais atento denuncia as nuances que alteram a estrutura do objeto, ainda que de forma 

sutil, mas considerável para um livro que se propõe a inserir a criança no mundo da leitura. 

 Aparentemente a ordem é a mesma: começa-se pelas vogais, em seguida vem a lição 

do V. Nesta lição, observamos que o autor diz que se começa por uma palavra, no caso 

“vovó”, ilustrada por uma gravura. Mas a Cartilha da qual fala Amaral e que conhecemos não 

apresenta a palavra “vovó” como referência da letra V, muito menos gravuras. O mesmo 

formato se repete na lição seguinte, do P, em que o autor apresenta a palavra “pipa”, 

ressaltando que “sempre” a palavra deve vir ilustrada com a respectiva gravura. 

Provavelmente, pela descrição de Puiggari, todas as letras das lições viriam acompanhadas 

de palavras, seguidas de gravuras, o que de fato não se confirma nas edições da Cartilha. 

 Notamos também que Puiggari indica, no verso de cada lição, um exercício em letra 

manuscrita. Esses exercícios também não aparecem em nenhum momento nas edições. Por 

fim, afirma que os ditongos ficaram na 9ª lição, devido à dificuldade das crianças na 

enunciação de tais sílabas. Essa modificação também não se confirma, pois na Cartilha os 

ditongos aparecem já na 1ª lição, na sequência das vogais. 

 Apesar de serem poucas as alterações feitas por Romão Puiggari na Cartilha da 

Infância, são sugestivas para pensarmos a respeito da elaboração desse objeto. Primeiro que 

as alterações da Cartilha pelo referido professor foram feitas em 1890. Essas alterações 

confirmam-se com a descrição de Tancredo do Amaral, em 1892, a respeito das lições, no 

jornal o Estado de S. Paulo, e com as diversas edições que consultamos. Mas o que levou 

Puiggari a apresentar essas modificações em 1895, sendo que elas não aparecem em 

nenhuma edição da Cartilha da Infância? Por mínimas que sejam as modificações são 

pertinentes, uma vez que propõem a inserir figuras nas lições, cujos elementos deixariam a 

Cartilha menos árida e mais atrativa ao olhar infantil, conforme apregoavam os autores de 

cartilhas desse período. 

 O autor estaria contando com uma nova edição neste formato? Como ele mesmo 

informou a obra ainda seria impressa e, obviamente, as alterações foram feitas com o 

consentimento de Thomaz Galhardo. Resta-nos saber os motivos pelos quais esse projeto 
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não foi à frente, retornando a Cartilha para o formato anterior, cujo modelo prevaleceu               

por décadas.  

 Analisando a disposição das lições na obra, observamos que logo na segunda lição há 

uma nota de rodapé justificando que as classificações sonoras – labial sibilante, dental 

sonora, labial nasal, etc. – são do diagrama da Grammatica Portugueza de Julio Ribeiro. 

 

 

Figura 66 – Diagrama das vozes (sons laríngeos)  
Fonte: RIBEIRO, Julio. Grammatica Portugueza. Livraria Francisco Alves & Cia, 1914, 12ª ed. FBN– Brasil. 
 
 

 Não há a preocupação, por parte do autor, em esclarecer para o leitor sobre o 

significado desse diagrama e sua importância na aplicação do método proposto na Cartilha 

da Infância. Pressupondo que esses conhecimentos sejam de domínio do professor, e que a 

ele basta reproduzir as lições tal qual apresenta a Cartilha, apenas acrescenta na nota – com 

base na obra de N. A. Calkins, da versão e adaptação de Rui Barbosa – que “a pretensão de 

ensinar aos meninos, na aula primária, todas as distinções, denominações e classificações 

em que alguns subdividem as vozes e modos das palavras... redundaria para a puerícia antes 

em confusão que em ensino, acrescendo que de minguadíssimo ou nenhum valor prático 

seriam tais noções” (GALHARDO, 1911, p. 12) 121. 

                                                           
121

 A classificação sonora permanecerá até a edição de 1992, porém, a partir de 1960, é suprimida a nota 
explicativa. 
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 Em linhas gerais, a teoria elaborada por Julio Ribeiro122, para o estudo da linguagem, 

parte da definição desse termo como expressão do pensamento por meio de sons 

articulados. Esses sons articulados sejam proferidos sejam representados por símbolos, 

chamam-se palavras e estas, por conseguinte, definem-se por termos. A gramática divide-se 

em lexiologia e sintaxe. A fim de não nos estendermos demais, restringiremos a nossa 

explicação apenas a uma parte da lexiologia, a fonética, considerando sua estrutura para 

uma elementar compreensão do diagrama das vozes123. 

  A lexiologia considera as palavras isoladas, já em seus elementos materiais ou sons. 

Esses elementos materiais das palavras, sendo uma de suas partes a fonologia, é o tratado 

dos sons articulados, que podem ser compreendidos isoladamente, como elementos 

constitutivos das palavras; agrupados, já constituídos em palavras; ou representados por 

símbolos. Em outras palavras, a fonética é o tratado dos sons articulados, considerados                      

em sua máxima simplicidade, como elementos constitutivos das palavras, e divide-se                    

em som e voz. 

 Julio Ribeiro (1914, p. 5) desenvolve toda uma teoria, baseada nos estudos franceses 

e americanos, para explicar a diversa e complexa composição das vozes que são em essência 

“sons produzidos pela passagem do ar nas cavidades faríngeas e bucais, que se dispõem de 

modo particular, e que, por conseguinte, ressoam diversamente em cada uma das 

prolações”. Em resumo, as vozes não passam de “sons laríngeos, de vozes propriamente 

ditas, que se modificam diversamente ao atravessarem a parte superior do tubo vocal” e 

que se dividem em três categorias de vozes articuladas, a saber: vozes livres, vozes 

constritas, vozes explodidas124. 

 Com base no diagrama de Julio Ribeiro, as lições e os exercícios da Cartilha da 

Infância seguem, portanto, a seguinte ordem e estrutura125: 

 

 

 
                                                           
122

 A primeira edição da Grammatica Portugueza é de 1881. Consultamos a 12ª edição de 1914. 
123

 A lexiologia, como estudo das palavras, em seus sons, formas e classes, divide-se em três partes: fonética, 
prosódia e ortografia. 
124

 Devido às particularidades e subdivisões do diagrama das vozes, não estenderemos mais nossa explicação, 
ficando a cargo do leitor a consulta à Grammatica Portugueza de Julio Ribeiro para maiores explicações. 
125

 Nossa descrição partiu da 58ª ed. de 1911, por conseguinte, não consideramos nessa análise as edições que 
apresentam a mudança ortográfica. 
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 LIÇÕES  EXEMPLOS DE VOCÁBULOS 

1ª lição Vogais/Ditongos/Vogais acentuadas  

2ª v (labial sibilante)  va-ve-vi-vo-vu vo-vó/a-ve/avô/o-vo/vi-va/u-va 

3ª p (labial surda)  pa-pe-pi-po-pu o-pa/pi-pa/po-vo/pa-po/pa-pai 

4ª b (labial sonora)  ba-be-bi-bo-bu ba-ba/bo-bo/be-be/ be-ba/be-beu 

5ª f (fê – labial sibilante)  fa-fe-fi-fo-fu fa-va/fu-bá/bu-fa/fé/bo-fe/fo-fo 

6ª d (dental sonora) da-de-di-do-du da-do/ doi-do/da-va/dú-vi-da 

7ª t (dental surda) ta-te-ti-to-tu bo-ta/ pa-ta/ta-tu/bo-te/to-pa-da 

8ª l (lê – lingual líquida)  la-le-li-lo-lu  la-ta/lei-te/lo-bo/pa-li-to/la-do 

9ª j (jê – palatal sibilante) ja-jo-je-ju ve-jo/vi-a-ja/jau-la/bo-ti-ja/bei-jo 

10ª m (mê – labial nasal) ma-me-mi-mo-mu a-ma/la-ma/mo-da/mo-fo/e-ma 

11ª n (nê – dental nasal) na-ne-ni-no-nu noi-te/noi-va/ne-ve/bo-ni-ta/nu-a 

12ª rr (rê –pronúncia forte lingual vibrante) 
rra-rre-rri-rro-rru 

ba-rro/mo-rro/te-rra/va-rri/fe-rro 

13ª r (rê – pronúncia branda, lingual líquida) ra-re-ri-
ro-ru 

ta-ra/va-ra/ma-ré/a-ru-ei-ra/a-ra-ra 

14ª r (rrê – pronúncia forte, no princípio da palavra) re-mo/re-de/ra-pa-du-ra/ra-to 

15ª s (sê – dental sibilante) sa-se-si-so-su so-la/sa-la/se-re-no/sei-va/sa-po 

16ª al-el-il-ol-ul de-dal/vul-to/sal-to/a-ni-mal 

17ª c (que) ç (sê) ca-co-ça-ço/ca-çu-co-ço ca-ça/po-ço/sa-ra-cu-ra/ca-ra-pu-ça 

18ª c (antes de –e – e de – i é igual a sê) 
ce-ci 

ce-po/ce-bo-la/te-ci-do/ce-re-ja 

19ª g (guê – gutural sonora) ga-go-gu li-ga/la-go/va-ga/ga-ve-ta/gu-la 

20ª g (antes de e e de i é igual a jê) gi-ge ge-lo/ ge-mi-do/ti-ge-la/mu-ge 

21ª gue-gui ro-gue/gui-na-da/pa-gue/gui-a 

22ª ar-er-ir-or-ur ser-vo/ler-do/por-to/re-par-tir 

23ª as-es-is-os-us ti-ras/la-pis/la-ços/ca-ne/tas/fe-ras 

24ª am-em-im-om-um an-tes/ban-cos/tam-pas/pin-tas 

25ª ~ (til – sinal de nasalidade) 
ditongos nasais – ão õe ãe  
vogal nasal ã*(mão,pão, rã,mãe, não, etc) 

ma-mão/ro-mã/ra-tão/sa-lão/ir-mã 
ci-da-dão/ti-ção/por-tão/pa-ta-cão 

26ª bra-bram-bras-cra-gral-fral-pre-bril 
fres-tri-brá-bri 

bra-ços/a-bril/cra-vo/bran-cos 
tran-ca/ca-bras/tri-go/fral-da 

27ª q (gutural surda) qua-quan-quar-qual 
que-qui-quem-quis-quel-quei 
k (quê) 

qua-dra/qua-dril/quar-ta/quan-do 
quei-jo/le-que/quin-tal 

28ª z (dental sibilante) za-ze-zi-zo-zu 
s (entre vogais igual a ze)  

zan-ga/ze-bra/ze-ro/zo-na/ra-paz 
ca-sa/li-so/me-sa/ri-so/pre-so 
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29ª h – ha-he-hi-ho-hu 
sílabas: nha-nhe-nhi-nho-nhu 
              lho-lhi-lha-lhe 

har-pa/hos-til/ho-je/hu-ma-no 
pa-lha/tri-lho/ni-nho/ma-lha 

30ª cla-cle-cli-clo-clu cla-ra/cli-ma/plan-ta/glo-bo 

31ª cha-che-chi-cho-chu chei-ro/cha-to/cha-ve/ca-cho 

32ª x (xê – palatal sibilante) xa-xe-xi-xo-xu 
x (qcê) 
x (zê) 
x (s) 

xar-que/ta-xa/pei-xe/bai-xo 
a-ne-xo/flu-xo/re-fle-xão 
e-xa-to/e-xa-me/e-xem-plo 
ex-pli-car/ex-ter-mo/ex-tin-guir 

33ª ph (fê) 
y (i) 

pha-se/pha-rol/phil-tro 
ty-po/cys-ne/sys-te-ma 

 
QUADRO 8 – Lições da Cartilha da Infância 
 
 

 
 
 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
Paris, Lisboa, Francisco Alves & Cia, Aillaud, 58ª ed., 1911. Biblioteca Nacional de Maestros. 

  

 Apesar de Thomaz Galhardo (1911, p. 08) afirmar que, para a elaboração da Cartilha 

foram feitas “experiências sobre os métodos fônicos, fonotípico e outros, mas sem colher os 

resultados admiráveis do emprego do método silábico”, parece evidente o emprego do 

sistema fônico na elaboração dessa obra, baseando-se na teoria de Julio Ribeiro, para a 

compreensão das sílabas pela origem dos sons126.  

                                                           
126

 É digno de nota, quanto à querela dos métodos de leitura, a discussão que faz parte do recente debate 
educacional brasileiro a respeito do método fônico. Atuais defensores do método fônico anunciam-no como 
uma proposta pioneira e a solução para a crise da alfabetização  no Brasil.  Mortatti (2008) traz para o debate 
atual sobre os métodos não somente os equívocos centrados nessa proposta, mas sua descontextualização 
histórica. Conforme afirma a autora, o método fônico é um método de alfabetização caracterizado por marcha 
sintética conhecido no Brasil desde o século XIX e a principal crítica que, desde então, passou-se a fazer aos 

Figura 67 – 9ª Lição 

 

Figura 68 – 13ª Lição 

 

Figura 69 – 20ª Lição 
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 Os editores, no caso Teixeira & Irmão, também veiculavam anúncios na imprensa 

dizendo que este trabalho de Thomaz Galhardo, baseado no “método racional”, era 

“pouquíssimo diferente da Cartilha Maternal de João de Deus”. Obtinha-se com ele 

“maravilhosos resultados”, pois a silabação era efetivamente o “meio termo sensato e 

profícuo para aprender a ler”. Até mesmo as “mães de família, com um pouco de paciência” 

poderiam ensinar seus filhos a lerem em pouco tempo (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, LIVROS 

E PUBLICAÇÕES DIVERSAS, 25/01/1888). 

 Convém assinalar que o método empregado na Cartilha da Infância buscava a rapidez 

na aquisição do código alfabético, o que fazia a excelência de um método para o público em 

geral. Isto porque, não podemos esquecer que existia outro mercado, frequentemente 

subestimado, da educação doméstica. 

 Esse cruzamento entre o mercado escolar e o mercado doméstico tende a 

desaparecer, ao longo do século XIX, com a escolarização em massa, a organização dos 

programas de ensino, a divisão em séries, entre outras. No entanto, como bem lembra 

Choppin (2009), essa estratificação não se efetuou de maneira uniforme, uma vez que esse 

entrelaçamento variou de acordo com a demanda de ensino.  

 Além disso os editores e os autores, por sua vez, tinham interesse por razões 

essencialmente econômicas em apagar a distinção entre ensino doméstico e ensino escolar, 

o que fez com que um grande número de livros fosse conhecido por esses dois públicos 

consumidores, já que os “editores frequentemente assinalam a natureza dual de seu leitor 

na primeira capa ou na página do título” (CHOPPIN, 2009, p. 28). 

 Notemos quanto a esse último aspecto, que o próprio título da série de livros de 

leitura de Thomaz Galhardo, Na escola e no lar, sugere essa dualidade. Neste mercado da 

educação doméstica, adotam-se os livros produzidos aos primeiros anos do ensino escolar e 

a mãe de família é frequentemente considerada digna de assumir a responsabilidade                

dessas aprendizagens, ainda que sem competência técnica particular (HÉBRARD, 1995; 

CHARTIER, 2005). 

                                                                                                                                                                                     
métodos sintéticos é a de que eles impedem que a criança aprenda o sentido do que lhe oferece no processo 
inicial da aprendizagem da leitura. Deve-se lembrar, ainda, que, durante o século XX, já não se tratou mais da 
aplicação de métodos sintéticos ou analíticos puros, mas de métodos mistos (analítico-sintético ou sintéticos-
analíticos). Sobre a apropriação histórica dos métodos mistos, ver Chartier e Hébrard (2001).   
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 É a este mercado legítimo e atuante que Thomaz Galhardo, em sua Cartilha, dedica o 

prólogo Duas palavras às mães de família. Lembrando também que, no prefácio Ao leitor, 

não há uma definição específica a quem se destina a aplicação do método da Cartilha. 

Apesar disso, ao dirigir-se às “mães de família”, Galhardo esclarece sobre os propósitos de se 

alfabetizar uma criança, evidenciando o papel da escola e principalmente do professor nessa 

tarefa cheia de obstáculos que se revela o ensino da leitura. Para ele, esses obstáculos têm 

diversas causas, “algumas das quais são relativas à péssima organização das escolas; outras, 

à deficiência da maior parte dos sistemas de leitura existentes; outras, aos vícios adquiridos 

pelas crianças no primeiro ensino que lhes é ministrado no lar” (GALHARDO, 1911, p. 07). 

 O autor chama a atenção para este último quesito, considerando que na maioria das 

vezes as crianças são mandadas à escola com o conhecimento prévio das letras do alfabeto, 

ensinadas em casa, ou em alguns casos havendo decorado a tradicional carta de sílabas, mas 

sem saber aplicar, tanto o alfabeto como as sílabas, aos seus respectivos sinais gráficos. 

 Para Galhardo (1911, p. 07) ensinamentos prévios desse tipo causam desastroso 

inconveniente, pois, na tentativa de fazerem um bem, as mães causam um grande mal aos 

seus filhos, obrigando “o professor a dois trabalhos: o de desfazer para tornar a fazer; 

desensinar, para tornar a ensinar”, já que “os vícios adquiridos na primeira aprendizagem 

são os de mais difícil extinção”.  Por conseguinte, é preferível que as mães mandem seus 

filhos à escola completamente ignorantes, a mandá-los viciados pela antiga soletração.  E faz 

outro alerta quanto aos métodos: 

Se não conheceis métodos de ensino, se não estudastes os diferentes processos 
com os quais se tem aperfeiçoado o ensino da leitura, confiai ao mestre, que terá 
estudos especiais sobre a matéria, a tarefa de ensinar as crianças na primeira 
leitura. 
Se sabeis ensinar, as vossas lições serão, não há dúvida, as mais proveitosas. 
Não penseis que queremos privar-vos do prazer indizível que deveis ter de 
concorrer para a educação de vossos filhos. 
Sabeis que a educação compreende três ramos distintos: a educação física, a 
educação moral e a educação intelectual. 
Ao mestre cabe principalmente a educação intelectual. 
Ao pai, a educação física. 
A vós, – vede o delicado de vossa tarefa! – compete formar o coração, tratar da 
educação moral das crianças.  
A mãe, o pai, o mestre, são os três operários dessa mimosa obra. 
Cada um deles trata de um ramo, sem descurar dos outros e todos três – o pai, a 
mãe, o mestre, – conquanto tenha cada um especial missão, tratam 
conjuntamente do todo (GALHARDO, 1911, p. 07, 08). 
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 Antes de concluir, o autor faz uma observação às mães que ameaçam continuamente 

seus filhos de mandá-los à escola, por cometerem más ações. Para ele, ao agirem dessa 

forma, e sem perceber, as mães desenvolvem uma atitude aparentemente insignificante, 

mas que pode causar graves consequências ao ensino, considerando que: 

 

Esta constante ameaça povoa de horror pela escola a imaginação juvenil, 
colocando-a sob a dolorosa pressão do medo irresistível, de que raríssimas são as 
crianças que, em tempo diminuto, conseguem libertar-se. 
Em tais condições é nulo, durante muito tempo, o ensino que se lhes ministra. 
Mais vantajoso seria que a mãe de família dissesse ao filho, vendo-o praticar 
alguma ação má: “Fizeste o que não devias fazer. Em castigo não irás, como os 
outros meninos, à escola; não aprenderás a ler; ficarás na ignorância, que é o 
maior de todos os males” (GALHARDO, 1911, p. 07). 

 

 Passadas as orientações e explicações a respeito do método silábico, seguem-se as 

trinta e três lições da Cartilha da Infância numa estrutura linear, assentada na ordem de 

lições, seguidas de exercícios e, ao final, pequenas histórias e poemas para o treino da 

leitura, que preveem, ao longo dessa divisão de trabalho, o domínio do código silábico 

alfabético pelo aluno.  

 A ordem não é aleatória, iniciando pelas “vozes primitivas” a, e, i, o, u, consideradas 

“puras”. Na sequência, a atenção é dada para o valor fônico da sílaba pela enunciação da 

letra, a apresentação das “famílias” silábicas, repetidas na sua maioria por três vezes e em 

ordem diferenciada, seguidas dos vocábulos separados em sílabas, acompanhadas de uma 

ordem de exercícios de leitura. Nesses exercícios, gradativamente combinam-se as sílabas 

em palavras a cada lição, desde as primeiras páginas (ex.: bota, tatu, botija, etc.), fechando 

cada sequência com recapitulações. As leituras são, portanto, apresentadas por famílias de 

“sons” e o tempo usado com as sílabas, classificadas por dificuldade, alonga-se 

consideravelmente. Apenas no final das lições vem o alfabeto, ora na sequência, ora 

salteado, em forma de letra bastão e de imprensa. 

 Seguindo as trilhas de Chartier (2005, p. 25), a aquisição ordenada por todas as 

correspondências gráfico-fônicas coloca-se como pré-requisito necessário à entrada da 

leitura. Assim, aquele que conhece “os princípios” das correspondências letras-sons tem a 

chave de todas as leituras. Mas, “para chegar às palavras e às frases que dão acesso ao 
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sentido, o leitor deve compreender como são constituídas as unidades elementares do oral, 

das sílabas e aprender a lê-las sem erro”. 

 Como nesta etapa da aprendizagem, pressupõe-se pelo método proposto que as 

crianças já estão lendo, mesmo que ainda seja uma leitura escandida e artificial, a elas são 

oferecidas leituras de textos mais longos. Seguem-se, então, seis pequenas narrativas – A 

escola, A carta, A oração, A boca, Estrada de Ferro, Os filhos do pescador, sendo as duas 

primeiras estruturadas com as palavras separadas em sílabas. E três poemas: o primeiro sem 

título e os demais O amanhecer, Amanhece... – sendo que neste último há uma nota 

explicando que o poema foi extraído do Segundo livro de leitura, de Thomaz Galhardo, cuja 

obra é a mais indicada para exercícios de leitura, em seguida à Cartilha da Infância. 

 

 

 

        

                      
 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo Horizonte, 
Paris, Lisboa, Francisco Alves & Cia, Aillaud, 58ª ed., 1911. Biblioteca Nacional de Maestros. 

 
 

 

Figura 70 – Lição de leitura: A escola 

 

Figura 71 – Lição de leitura: A escola 
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 Fonte: GALHARDO, Thomaz. Cartilha da infância – ensino da leitura. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo    
Horizonte, Paris, Lisboa, Francisco Alves & Cia, Aillaud, 58ª ed., 1911. Biblioteca Nacional de Maestros. 

 
 

 

 

 Para o historiador da educação, a “lição” e o “exercício”, como se apresentam na 

Cartilha da Infância, evocam as duas noções que ordenam o programa destes assuntos, que 

são “saber” e “competência”. “Se ‘saber’ e ‘competência’ formam um sistema de tensões 

que questionam a escola contemporânea, ‘lição’ e ‘exercício’ constituem as bases, 

frequentemente paradoxais, às vezes contraditórias, mas sempre complementares, das 

práticas escolares” (HÉBRARD, 2007, p. 12).  

 Esse modelo que se estruturou ao longo do século em um tronco comum, ou seja, da 

escola obrigatória, postulou a tradição da lição e a tradição do exercício, uma vez que “a 

lição é a ordem do saber que só se exprime quando perfeita. O exercício, ao contrário, é esta 

autorização que a instituição dá ao aluno, de mostrar suas tentativas, seus esforços, seus 

fracassos, suas dificuldades” (HÉBRARD, 2007, p. 18). 

Figura 72 – Lição de leitura: A oração 

 

Figura 73 – Lição de leitura: A boca 
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 Na medida em se instalou a rotina de ensino coletivo, mais os manuais definiram a 

duração ideal para dividir a carga de trabalho no tempo escolar (CHARTIER, 2005). Além do 

que, segundo Boto (2014, p. 104-105), a escola moderna lida com dois tipos de saberes: com 

o “aprendizado explícito de matérias do conhecimento” e o “aprendizado de formas de 

comportamento”. Nesse percurso, a escola primária é cingida por uma tripla vocação: 

ensinar, simultaneamente, “conhecimentos, valores e comportamentos”. 
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3. 4  O ensino da leitura “corrente e expressiva” no Segundo e Terceiro livros de leitura de 

Thomaz Galhardo 

 

 No prefácio Ao leitor, do Segundo livro de leitura para a infância, Thomaz Galhardo 

afirma que, apesar da vasta produção didática produzida para o ensino da leitura “corrente e 

expressiva”, que compõe as bibliotecas escolares, na prática deixa muito a desejar. Para ele, 

o problema está na ação do professor que se omite de perscrutar se o aluno compreendeu e 

interpretou coerentemente o que foi lido, “se se apoderou do sentido e o pode reproduzir, 

não com as palavras lidas, que isso seria decorar, mas na sua linguagem infantil”, com os 

termos, embora aplicados de forma incorreta, representando a maneira que está                

habituado a empregar. 

 

Conhecemos letrados, dos quais se pode dizer que, em rigor, não sabem ler, 
pois saber ler não consiste em reproduzir simplesmente pela fala o que está 
escrito, mas fazê-lo com expressão, sentimento e alma, demonstrando 
assim a perfeita compreensão daquilo que se leu. 
Lido um trecho qualquer em voz alta, se pode dizer, de antemão, se o leitor 
compreendeu ou não, o que ele revela, contra a vontade, pela inflexão da 
voz, pelo olhar, pela própria expressão no rosto. 
O número dos que leem é muito maior do que o número dos que sabem ler 
(GALHARDO, 1908, 15ª ed., V – GRIFO DO AUTOR). 

 

  Segundo o autor, a proposta de organização dos textos do Segundo livro, 

desenvolvidos de forma gradual, justifica-se deliberadamente “para prender a irrequieta 

atenção dos alunos e habituá-los a ligar ideias”, que “devem ser lidas pelo professor às 

classes superiores da escola, para serem por estas reproduzidas, primeiro verbalmente e 

depois por escrito, na própria linguagem dos alunos” (GALHARDO, 1908, 15ª ed., V, VI).  

 Ainda destaca que, ao fazer tais exercícios com seus alunos, sempre observou o quão 

extraordinário era o resultado, até entre os mais novos. Partindo dessa análise, o autor 

recomenda ao professor exercícios de interpretação, “que tem por fim aguçar a inteligência 

do aluno, despertando-lhe a compreensão, ainda morosa, da leitura feita”. 

Por fim, reforça que “o segredo do ensino está em exercitar a curiosidade e fazer agir 

a inteligência infantil sempre e por todos os modos”, devendo ser feito a partir da leitura de 

pequenos contos, como os propostos em seu livro. Cabe ao professor, em sua atividade 



194 
 

docente, fazer o aluno repetir a lição, reproduzindo primeiramente período por período, à 

medida que for lendo e, depois, a história inteira. Como exemplo, Galhardo cita um trecho 

da segunda lição, “O manhoso”: 

 

O aluno lê: o pequeno Alberto era muito manhoso. 
O professor: Que quer dizer isso? 
O aluno: Quer dizer que – havia um menino chamado Alberto, que andava sempre chorando. 
O professor: - Que quer dizer manhoso? 
O aluno: - Quer dizer – aquele que anda chorando à toa, sem motivo. 
O professor: - Acrescenta então essas palavras e diz: - Havia um menino, chamado Alberto, que 
andava sempre chorando sem motivo. – Lê outro trecho adiante. 
O aluno: - De vez em quando abria a boca e começava a choradeira. 
O professor: - Que quer dizer isso? 
O aluno: - Quer dizer que ele... 
O professor: Ele, quem? 
O aluno: - Alberto, o menino chorão. 
O professor: - Sim, continua. 
O aluno: - Quer dizer que ele, quando abria a boca, começava a chorar. 
O professor: - Quando abria a boca, não; porque muitas vezes deveria abrir a boca para comer, 
falar, bocejar, etc. Deves dizer assim: - Que ele, o tal Alberto, de tempo em tempo, a miúdo, abria a 
boca e principiava ou começava a chorar. Vamos adiante127. 
 
 

Os exercícios com textos para os alunos das séries iniciais, como acima proposto por 

Thomaz Galhardo, revelam diversos aspectos inerentes às práticas de leitura, ou melhor, à 

leitura ritualizada para a qual nos alerta Jean Hébrard (2001, p. 36), posta a serviço de todas 

as causas das sociedades alfabetizadas.  Revestidas de uma suposta neutralidade do ato de 

ler, sob sua aparente instrumentalidade, essas práticas garantem sua eficácia, como meio de 

transformar os valores e os hábitos dos grupos sociais. Certamente a leitura ritualizada 

pertence às áreas de alfabetização e estas, por sua vez, estão calcadas em políticas 

educacionais que “guardam um otimismo pedagógico inabalável: elas conhecem apenas 

uma modalidade, universal, da leitura, aquela que, por sua transparência, permite ao livro 

(...) transformar a cera mole que imaginamos ser o leitor”. 

Além disso, reitera o autor, “ensinar a ler a um grupo social até então analfabeto é 

apresentá-lo ao poder, com direito infinito, do livro”, pois apenas ele será capaz de destruir 

os modelos antigos, as crenças ou superstições, encontradas no centro dos quadros sociais 

que asseguram sua permanência (HÉBRARD, 2001, p. 36). 

                                                           
127

 GALHARDO, Thomaz. Segundo livro de leitura. Rio de Janeiro: Francisco Alves & Cª, 1908, 15ª ed., VI e VII. 
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Evidente que semelhante política educativa supõe um controle estreito da produção 

e circulação do escrito, à medida que toda tentativa de educação, por meio do escrito, pode 

ser desviada de seus fins. No entanto, por mais que se desvie das boas leituras já                            

que o próprio ato de ler conduz a outras práticas, nada é suficiente para conter a crença 

(contemporânea) no poder do livro, cujo controle atribui-se, principalmente, às                  

instituições escolares. 

 A sociologia das práticas culturais tem demonstrado ser a leitura uma arte de fazer 

mais herdada que aprendida, tendo muito mais enraizamento nos grupos sociais 

dominantes da cultura do que como instrumento de mobilidade em direção a esses mesmos 

grupos. Os pesquisadores do campo têm enfatizado mais a importância do ler do que o livro, 

mais a recepção do que a posse, uma vez que “na escola, não é a leitura que se adquire, mas 

são maneiras de ler aí reveladas. Ao aprender a ler, a criança contentar-se-ia em reinvestir 

no domínio do escrito as práticas culturais mais gerais do seu meio imediato”                     

(HÉBRARD, 2001, p. 37).  

 No século XIX, os livros didáticos afirmam enfaticamente estar o verdadeiro 

conhecimento nos livros e só nos livros. Os protocolos de leitura pressupunham a leitura 

como a única maneira de aprender, segundo o modelo francês da educação primária, que 

era oferecer um livro didático, um livro de leituras conhecido como o livro dos livros, 

constituído de breves extratos de obras a transmitirem múltiplos saberes (história, 

geografia, ciências morais, físicas e naturais, economia doméstica, higiene etc.)                 

(CHARTIER, 2014). 

E mais, “é necessário procurar nos alunos as competências de ler (e escrever) que 

lhes permitam transformar a aprendizagem escolar em uma ferramenta de conhecimento, 

cujo objetivo é aprender a ler segundo regras e regulamentos” (CHARTIER, 2014, p. 25). A 

entrada no mundo da leitura representaria o ingresso na comunidade leitora, espaço no qual 

se partilham crenças, desenvolvem-se atitudes, geram-se expectativas e se estimulam 

competências esperadas dos alunos. Para isso era preciso combater os inimigos do 

conhecimento pela aprendizagem escolar, movidos pelas práticas empíricas, pelas 

superstições arcaicas, pelos falsos conhecimentos repassados por meio da tradição oral. 

Muito disseminado no Brasil, no final do século XIX, esse modelo de livro de leitura 

segue as mesmas características dos manuais de leitura que circulavam na França, 



196 
 

classificados por Chartier e Hébrard (1995) como um modelo educativo da narrativa 

moralizante. Em suma, o esquema é sempre o mesmo, de acordo com os autores: “surge na 

vida de uma criança um acontecimento que traz um problema (bem ou mal resolvido) e 

provoca uma tomada de consciência, mediante a qual a criança é transformada” (p. 398). 

A instrução está sempre presente, mas impressa em “letras miúdas”, nas notas, ou 

em forma de glossário no final do livro, em pequenas explicações ou informações, tanto 

biográficas como referente às “lições de coisas”128 (CHARTIER, HÉBRARD, 1995, p. 339). 

Também em forma de frases de cunho moral no final das histórias, seja em estilo de prosa 

ou poesia, com aparecem no Segundo livro, para fixar bem na memória da criança os 

ensinamentos que devessem extrair das lições. 

 

Títulos das histórias e poemas do 
Segundo livro – 15ª ed. – 1908 

Temas tratados/ frases de efeito moral no final dos textos 

I – Amanhece Poema sobre a escola 

II – O manhoso  Um bom conselho vale mais que muitos castigos 

III – Água potável Não profira o professor frase alguma, que não seja seguida de 
imediata explicação 

IV – O buliçoso Não toques no que não te pertence 

V – O frio Habituar a infância a amar o trabalho 

VI – O descuidado Poema sobre o descuido com seus pertences 

VII – O movimento da rua Luz! Luz! (A respeito da luz do conhecimento) 

VIII – Reparos Explicar, explicar sempre 

IX – Predileções Amar o meio honesto em que se vive 

X – O tesoureiro Extinguir as superstições e crendices, ainda as mais inocentes 

XI – A esmola Premiar as boas ações. Acordar e estimular os sentimentos 
generosos na infância 

XII – Transformação Poema sobre a transformação que a escola faz numa criança 

XIII – Sangue frio Não procurar os perigos, mas saber afrontá-los com serenidade 

XIV – Goiabada e pêssegos Ensinar, desde a infância, a empregar os termos com 
propriedade 

XV – O trabalho Respeito e consideração aos que vivem do trabalho honesto 

                                                           
128

 Sobre “lições de coisas” ver Valdemarin (2000, 2001). 
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XVI – A flor Tirar de tudo pretexto para o ensino 

XVII – O asseio Habituar a infância aos cuidados higiênicos 

XVIII – O gago Corrigir os vícios e defeitos da infância 

XIX – A boneca de Judith Observar que cada falta de cuidado ou de zelo corresponde a 
um desgosto ou a uma aflição 

XX – Violetas Distrações sempre úteis 

XXI – A verdade Não manches teus lábios com a mentira 

XXII – A honradez Tema: honestidade 

XXIII – Laura Educação doméstica da verdadeira dona de casa 

XXVI – Vaidade Combater o luxo e a vaidade 

XXV – Desmazelo Quem não conserva não tem 

XXVI – A passarada Poesia sobre o nome dos pássaros: “menino, foge da ignorância, 
que é o inverno da tua infância” 

XXVII – O dever Cumpre o teu dever, ainda que te custe a própria vida 

XXVIII – A lavoura Honra ao trabalho 

XXIX – No “Correio Paulistano” Os bens alheios não te aproveitam 

XXX – Na roça Não maltrate os animais 

XXXI – Canção do Exílio Reprodução do poema de Gonçalves Dias 

XXXII – Gonçalves Dias Ama e honra a tua pátria 

XXXIII – A ordem A ordem economiza 

XXXIV – Uma boa ação De todas as ações boas sempre há um resultado bom 

XXXV – Quinze de novembro Tema: comemoração cívica 

XXXVI – A enferma Cumpre o dever de amizade 

XXXVII – João-de-barro Estudar as nossas curiosidades 

XXXVIII – A onça Tema: respeito aos animais 

XXXIX – A casinha do João-de-barro Tema: conhecer as riquezas da fauna brasileira 

XL – Última cena Tema: honestidade 

 
QUADRO 9 – Títulos e temas do Segundo livro 
Fonte: GALHARDO, Thomaz.  Segundo livro de leitura para a infância. Rio de Janeiro, S. Paulo, Belo 
Horizonte, Francisco Alves & Cia, 15ª ed., 1908. FBN– Brasil. 
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As maneiras de ler, presentes na obra de Galhardo, deixam sim muitos indícios das 

práticas de leitura escolares do final do século XIX, as quais são reproduzidas nas décadas 

seguintes: prender a irrequieta atenção dos alunos, habituá-los a ligar ideias, reproduzir o 

que o mestre lê, propor exercícios de interpretação – que pressupõe apenas uma 

interpretação, ou seja, a do professor, propor uma leitura gradual, metódica e com níveis de 

complexidade; e incutir valores e condutas morais a serem seguidas. 

O mesmo formato se repete no Terceiro livro, de acordo com o autor, fruto da 

acolhida que teve o Segundo livro, avaliado pela imprensa como uma “feliz tentativa de 

nacionalizar o ensino”: 

 

estou certo de que devemos dar ao ensino um caráter nosso, todo nacional, 
um tipo especial, que faça da criança um Brasileiro, não pelo acaso do 
nascimento, mas despertando-lhe o sentimento do amor à pátria, o 
interesse pelo que é nosso e a necessidade que tem de honrar a terra                  
que o viu nascer e cooperar pelo seu engrandecimento (GALHARDO, 1902, 
p. 10, 1ª ed.). 
 
 

Além de um conteúdo objetivo, cujos programas oficiais constituem a trama, Choppin 

(2002, p.14) afirma que “o livro de classe veicula, de maneira mais ou menos sutil, mais ou 

menos implícita, um sistema de valores morais, religiosos, políticos, uma ideologia que 

conduz ao grupo social de que ele é a emanação”. Torna-se, portanto, importante veículo do 

“processo de socialização, de aculturação (até mesmo doutrinamento) da juventude”. Além 

do que, reitera o autor, o livro de leitura representa o universo cultural em que o manual 

está inserido, tornando-se, assim, depositário de um conteúdo educativo que tem, antes de 

mais nada, “o papel de transmitir às jovens gerações os saberes, as habilidades (mesmo o 

“saber-ser”) os quais, em uma dada área e a um dado momento são julgados indispensáveis 

à sociedade para perpetuar-se”. 

Dizer que a escola ensina princípios e atitudes significa considerar que, além dos 

textos escritos, a escola postula a “exemplaridade como um código fundamental”. Em outras 

palavras, a escola exemplifica os saberes e o escolar deve, por outro lado, valer-se da 

exemplaridade do professor. Nos dois sentidos, ela trabalha com a noção de exemplos 

(BOTO, 2014, p. 105). 
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É preciso, ainda, que fique claro que, quando se diz que a escola tem por 
alicerce a base de um ensino manifesto dos saberes, de um ensino tácito de 
valores e atitudes, quando se diz ainda que a escola fala por meio do 
exemplo, não se está a considerar o mérito nem dos saberes ensinados, 
nem dos valores ministrados, das atitudes inculcadas ou dos exemplos 
perfilhados. Justamente por ser um território inscrito em relações de 
conflito e espaços de poder, é necessário indagar – como já observou 
algures António Nóvoa – a quais saberes, valores, atitudes e exemplos a 
escola tem historicamente se associado, naquilo que Nóvoa nomeará de 
“intencionalidade pedagógica” (BOTO, 2014, p. 105). 

 

 

 O Terceiro livro segue compondo uma polifonia com o Segundo, permeado sempre 

dessa intencionalidade pedagógica. Fazendo emergir temas e personagens, numa trama que 

manifesta conhecimentos, valores e comportamentos. Daí, também, a multiplicação das 

recapitulações e dos resumos que permitem voltar a ligar o fio de uma leitura interrompida. 

 

Títulos das histórias e poemas do 
Terceiro livro – 1ª ed. – 1902 

  Temas tratados 

I – Carreira a seguir A respeito da vocação profissional 

II – A propósito do frio  O trabalho manual e o trabalho intelectual 

III – Caráter O cumprimento dos deveres 

IV - A família de Mario Os infortúnios da vida frente ao estudo e ao trabalho 

V – O homem e a serpente Poema sobre compaixão e traição 

VI – Reinos da natureza Sobre os reinos da natureza: animal, vegetal e mineral 

VII – Na classe A confiança naqueles que lhe querem bem 

VIII – Generosidade Continuação da história III: a respeito das condutas corretas 

IX – Firmeza na adversidade Continuação da história IV: “A família de Mario”/sobre a 
esperança e a fé 

X – Corpos orgânicos e corpos 
inorgânicos 

Continuação da história VI: “Reinos da natureza” 

XI – Méritos Ter um comportamento exemplar 

XII – Calor e frio Primazias do clima tropical do Brasil 

XIII – Líquidos Explicações científicas sobre os “líquidos” 

XIV – Revelações Continuação da história VII: compaixão pelo sofrimento alheio 

XV – O fumo Continuação da história VIII: o vício do cigarro e os males à 
saúde 

XVI – A cigarra e a formiga Conto clássico narrado em verso 

XVII – Na rua Continuação da história IX: o exemplo pelos atos corretos  

XVIII – O saber: ligeiras explicações 
sobre a água  

Continuação da história XIII: composição científica sobre a água  
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XIX – A cigarra e a formiga Continuação da história XVI  

XX – O tangará Características do pássaro “tangará” 

XXI – Proteção inesperada Continuação da história XVII 

XXII – A água Continuação da história XVIII: estados da água 

XXIII – Riachuelo (11 de junho) Servir à pátria a exemplo dos vultos da história do Brasil 

XXIV – A mentirosa Como a mentira tem “perna curta” 

XXV – A dança do tangará Continuação da história XX: descrição da dança do pássaro 
“tangará” em forma de poema 

XXVI – Ainda o fumo Continuação da história XV: as implicações do fumo na digestão 
e respiração 

XXVII – A propriedade As leis e a justiça 

XXVIII – Oxigênio e ácido carbônico Composição do ar 

XXIX – Riquezas maravilhosas Os caminhos pela “instrução” 

XXX – Higiene Condutas higiênicas no dia a dia 

XXXI – A bebida Continuação da história XXVI: os malefícios do “álcool” 

XXXII – Dois amigos Continuação da história XXIX: a importância dos estudos 

XXXIII – Um raio de esperança Continuação da história XXI 

XXXIV – O moleiro Sans-Souci  Continuação da história XXVII: confiar na justiça de nossa pátria 

XXXV – Reparos Continuação da história V: não alimentar a vingança/promover 
a gratidão  

XXXVI – No gabinete do diretor As consequências da má conduta escolar 

XXXVII – A devastação das matas A importância da preservação das matas 

XXXVIII – Copo d’água Expressões corretas e condutas incorretas 

XXXIX – Pequenos cuidados Continuação da história XXX: outros ensinamentos sobre 
hábitos de higiene 

XL – Hino escolar Composição de Thomaz Galhardo 

XLI – O jogo Continuação da história XXXI: o vício do “jogo” 

XLII – No adro da igreja Continuação da história XXXII 

XLIII – Uma heroína I e II Coragem e atitude mediante uma catástrofe 

XLIV – Amigo de infância Continuação da história XLII 

XLV – Cruzeiro do Sul Continuação da história XXXI: estrelas e planetas  

XLVI – Últimas cenas I e II Continuação da história XXXIII: as boas condutas são sempre 
recompensadas 

QUADRO 10 – Títulos e temas do Terceiro livro 
Fonte: GALHARDO, Thomaz. Terceiro livro de leitura para a infância. Paris-Lisboa, Typografhia Aillaud & Cia, 
1ª ed., 1902. FBN– Brasil. 
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Tanto os conteúdos do Segundo livro como do Terceiro giram em torno das mesmas 

temáticas: escola, trabalho, boas maneiras, amor à pátria, senso moral, instrução cívica, 

compaixão, subserviência, caridade, obediência, higiene etc., temas que se tornam pretexto 

para os ensinamentos de história, geografia, química, biologia, economia, educação                  

cívica e moral.  

Todavia, como constatou Bittencourt (2008, p. 108), para os educadores dessa 

geração, desejosos em ampliar as disciplinas do ensino elementar, o ensino de História 

serviria como lições de leitura, com temas menos áridos, para “incitar a imaginação dos 

meninos”, e para fortalecer o “senso moral”, fazendo a aliança com a Instrução Cívica, 

disciplina que deveria substituir a “Instrução Religiosa”. 

O Segundo livro ressalta a formação moral e as noções de civilidade na primeira 

infância, por meio de textos mais curtos, além de introduzir o leitor, de forma elementar, em 

alguns conhecimentos científicos. No Terceiro, os textos são mais longos, havendo a 

preocupação do autor em desenvolver o conteúdo de várias áreas do conhecimento, no qual 

as condutas morais mesclam-se com os conteúdos “científicos”.  

 O tema da civilidade, como sinal distintivo da boa educação, faz-se presente na maior 

parte dos textos do Segundo e do Terceiro livro. Trata-se do aprendizado da postura, cujos 

ensinamentos conformam um determinado conjunto de atitudes que prescrevem o modo 

do indivíduo se comportar. A civilidade era acima de tudo a civilização dos costumes: 

 

Havia que se prescrever coisas simples, como regras mínimas de aparência, 

vestimenta e asseio corporal. Havia que se identificar certos padrões e 

parâmetros de conduta civil, que acompanham gestos singelos, como o 

assoar-se, o espirrar, o cuspir no chão e o apagar a luz com um sopro.... 

Além disso, era necessário também identificar as normas de conduta 

recomendadas para a visita de amigos e de parentes; prazos, bilhetes, como 

entrar, quando sair, etc. A civilidade dispunha ainda sobre a maneira que os 

homens deviam se comportar na rua ou lugares públicos, como proceder 

quando entrarem nas igrejas. Deve também a civilidade regrar os modos de 

se conduzir à mesa, como usar os talheres (BOTO, 1997, p. 542). 
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As condutas de civilidade são reforçadas continuamente, como na história “O asseio”, 

em que a menina Amélia, ao levantar-se pela manhã e, antes de fazer qualquer coisa, pede à 

mãe café e pão. A genitora, após observar que o ato se repete diariamente, repreende 

serenamente a filha: 

 

Não fazes bem. Deves antes de tudo, fazer uma prece ao Criador e depois a 
saudação a teus pais. Em seguida deves lavar as mãos, o rosto, o pescoço e 
as orelhas, escovar os dentes e pentear os cabelos. Feitos estes 
preparativos, estará pronta para o café (GALHARDO, SEGUNDO LIVRO DE 
LEITURA, 1908, P. 53, 54). 

 

 Mas Amélia tem dificuldades em aprender o que ensinam em casa e na escola, ou 

melhor, em incorporar os princípios de higiene no seu dia a dia, o que vira pretexto para o 

autor retomar o tema “higiene” no Terceiro livro. Os ensinamentos domésticos são sempre 

dados de mãe para filha, função que Galhardo destaca como exclusivamente feminina.  

A mulher idealizada pelos intelectuais do século XIX, como esposa e mãe, tinha a 

função de preservar a moral da família dentro dos novos preceitos higienistas. Deveria ser 

polida, serena, porém rígida; demonstrar inteligência e conhecimentos básicos para auxiliar 

o esposo na administração da economia doméstica e na educação dos filhos. A mulher é 

descrita como o pilar da organização familiar: 

 

A mulher brasileira, como a de outra e qualquer sociedade da mesma 
civilização, tem de ser mãe, esposa, amiga e companheira do homem, sua 
aliada na luta da vida criadora e primeira mestra de seus filhos, confidente 
e conselheira natural da sua casa, com todos os mais deveres correlativos a 
cada uma destas funções (VERÍSSIMO, 1985, p. 121, 122). 

 

 Em todas as lições, tanto do Segundo como do Terceiro livro, a mãe de forma 

perspicaz sempre tem uma solução para tudo, sabendo tirar proveito de todas as situações 

para transformá-las em ensinamentos, aliás, característica de todos os personagens adultos 

de Thomaz Galhardo.  

Na história “O frio” Laura estava a reclamar com a sua mãe do frio que sentia. A 

genitora prontamente apresentou uma solução para a menina: “Pois eu tenho um remédio, 

que aquece o corpo num instante. Enquanto eu preparo o remédio, faze isto: pega aquela 
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vassoura e varre esta varanda, depois arruma a louça do armário e arranje as cadeiras”. 

Conforme foi seguindo as ordens da mãe, Laura foi tirando o cachecol, o paletó, arregaçando 

as mangas do vestido. Ao terminar seus afazeres, foi interrogada se ainda precisava tomar o 

remédio para passar o frio: “Não mamãe, o frio já passou e agora estou com uma fome de 

três dias” (GALHARDO, SEGUNDO LIVRO, 1908, p. 19-20). 

 A menina Laura pegou tanto “gosto” pelos afazeres domésticos que não parava de 

procurar serviço pela casa, o que virou pretexto para que mãe e filha retornassem na lição 

“Laura” e continuassem a tratar das prendas domésticas: “Basta, Laura, basta! Já fizeste 

muito hoje! Varreste a sala de visitas, puseste flores nos jarros (...), os tapetes no sol e agora 

deves descansar um pouco. E, enquanto descansas, vê os teus livros e prepara as tuas 

lições”. Habituada ao trabalho e à ordem, a princípio a menina fazia exercícios apenas para 

livrar-se do frio, agora trabalhava por gosto. Tanto gostava que queria arrumar a cozinha, 

mas sua mãe disse-lhe que, antes precisava conhecer bem os utensílios, para depois 

manuseá-los:  

Filha, ainda não sabes nada. Por enquanto deves ocupar o teu tempo com 
as tuas lições e com as obrigações leves que te dei. Mais tarde te ensinarei 
o que pertence à cozinha. Atende: uma moça bem educada deve saber 
entrar numa cozinha com o mesmo desembaraço e distinção com que entra 
numa sala de visitas. Saber o que é honesto não desdoura ninguém; e para 
saber mandar é preciso que se conheça o que se manda (GALHARDO, 
SEGUNDO LIVRO, 1908, p. 67-68). 

 

 Na série de leitura de Thomaz Galhardo, os pais assumem o papel de guardiões da 

família, a criança seria protegida de todos os males do mundo e preparada para enfrentar os 

infortúnios da vida com coragem e serenidade. A mãe, para exercer a sua função de educar 

e instruir os filhos, deveria ser letrada e ter um mínimo de conhecimento “científico”, pronta 

para esclarecer qualquer dúvida, ou para ensinar-lhes novos conceitos, além de garantir os 

ensinamentos das prendas domésticas às filhas. Os ensinamentos da mãe davam-se em 

casa, o pai estava sempre no escritório ou fazendo algo associado ao trabalho. Cabia-lhe, 

desde cedo, ensinar ao filho a responsabilidade do trabalho: reconhecer e valorizar o 

trabalho honesto, desde o mais simples, ser justo e bom com todos, combater todo tipo de 

vício, proteger sua família, corrigir sempre seus erros e ser um símbolo de exemplaridade. 

 Como o caso de Mario, um menino buliçoso e desobediente, matriculado na escola 

modelo de São Paulo que, tendo muitos progressos nos estudos, foi considerado um dos 
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melhores alunos. Até que encontrou uma carteira na rua com uma boa soma de dinheiro. 

Logo que chegou à escola foi ter com o diretor – homem ágil que seguia de uma sala para 

outra, vendo os exercícios e animando a todos com sua presença, ora corrigindo uma falta, 

ora dando um conselho – para contar-lhe o ocorrido. O diretor voltou-se para os alunos da 

classe de Mario e disse: 

 

Mario achou uma carteira com dinheiro na rua. Esse dinheiro não pertence 
a Mario, porque não custou o seu trabalho; pertence a quem o perdeu. Os 
bens alheios não melhoram a sorte de ninguém; muitas vezes servem até 
de atraso. O proceder de Mario, entregando-me a carteira, é digno de 
elogios, conquanto ele não tivesse feito senão o seu dever. 
Dito isto, o diretor volta-se para Mario e continua:  
-  Meu filho, procede sempre assim e não te esqueças de que o maior bem 
que se possui no mundo é a honradez (GALHARDO, SEGUNDO LIVRO, 1908, 
p. 80-82). 

 

 A história da carteira perdida se desenrolou por mais três lições no Segundo livro até 

que Mario, com o diretor, conseguiram localizar o verdadeiro dono da carteira que estava 

passando por sérias dificuldades financeiras. No Terceiro livro, o menino retorna, crescido, 

mas sofrendo o triste golpe da perda do pai. Em meio aos estudos secundários, Mario vê-se 

diante do infortúnio de abandonar a escola para procurar trabalho e sustentar a família.  

A saga de Mario prossegue por quatro lições, “A família de Mario”, “Firmeza nas 

adversidades”, “Proteção inesperada” e “Últimas cenas”. Nas histórias, o garoto enfrenta a 

dificuldade à procura de emprego e vê sua mãe e irmãs passarem necessidades. Em suas 

andanças presencia uma briga de meninos na rua e se mostra indignado em meio à multidão 

que vibra em torno da rixa, sendo flagrado por duas distintas senhoras impressionadas com 

a atitude do rapazinho. É levado pelas mulheres até uma bela casa na qual é apresentado a 

um nobre senhor que lhe oferece uma recompensa pela honrada conduta. Mario 

prontamente recusa e o homem faz-lhe uma nova oferta, colocando-se à disposição para 

ajudá-lo. Sabendo que o menino procurava emprego, o senhor entrega-lhe uma carta de 

referência, encaminhando-o para a fábrica de um amigo. Para sua surpresa, o dono da 

empresa era o homem da carteira perdida, que conseguiu construir seu próspero patrimônio 

graças à atitude honesta de Mario. Além de empregado na fábrica, Mario recebeu,                     
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como gratidão, uma mesada para o sustento de sua família e o custeio dos seus estudos em 

engenharia na Escola Politécnica de São Paulo (GALHARDO, TERCEIRO LIVRO, 1902). 

O autor se atém também ao espaço rural, descrito como o “seleiro” do mundo, pois a 

“produção das terras é a base da nossa fortuna. Sem a lavoura, o nosso Brasil e 

principalmente o nosso Estado de S. Paulo, nada seriam” (GALHARDO, SEGUNDO LIVRO, 

1908, p. 84). Além disso, o autor estabelece uma relação idílica entre a natureza e o homem, 

que deve portar-se como guardião dos bens naturais, preservando sua utilidade. 

Todavia, as lições estão mais ligadas a um modelo de vida urbana, colocando a escola 

no centro de toda formação, como símbolo da luz (tirando a criança das trevas da 

ignorância), da higiene, assiduidade, pontualidade, aplicação nos estudos, ordem e 

obediência. Assim, a escola moderna lida com dois tipos de saberes: aqueles referentes aos 

aprendizados explícitos de matérias do conhecimento, e o aprendizado de formas de 

comportamento. A escola, como instância civilizatória, conforma os saberes e o portar-se 

naquilo que Boto (2014) definiu como sendo uma liturgia escolar.  

Parte dessa liturgia escolar, calcada nos princípios da ordem e da disciplina, descrita 

nos textos de Galhardo, reforçam a importância da escola para a elite intelectual dirigente 

como lugar de conformação dessas práticas: “A professora dera o sinal e as meninas, em 

perfeita ordem, cadenciando os passos, duas a duas, começaram a desfilar. Ao lado uma 

delas, a mais velha, regularizava a marcha, contando: um, dois; um dois...” (GALHARDO, 

TERCEIRO LIVRO DE LEITURA, 1902, p. 56). 

Os princípios litúrgicos da escola também se manifestam como fatores de 

regeneração e exclusão social. A lição “No gabinete do diretor” é um desses exemplos, 

retratando a situação de um pai que, ao tentar matricular seu filho em um Grupo Escolar, foi 

questionado pelo diretor quanto ao adiantamento do menino e se havia frequentado 

alguma escola. Sabendo que o menino havia sido expulso da instituição frequentada 

anteriormente, o diretor informou que o menino não poderia ser matriculado. O pai, de 

pronto, argumentou que poderia ter omitido esta informação. Entretanto, o diretor 

redarguiu que seria inútil, pois os professores tinham a obrigação de enviar ao seu superior a 

lista dos alunos expulsos: 
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Mas, senhor diretor, coloque-se na minha posição de pai e avalie o meu 
desespero, vendo-me privado de fazer meu filho estudar. Estará ele então 
condenado a viver para sempre na escuridão da ignorância? 
- Não posso favorecê-lo, ainda que quisesse. “Uma ovelha má põe o 
rebanho a perder”. Mas seu filho não ficará sem instrução, pois vão ser 
criadas escolas correcionais, destinadas aos meninos incorrigíveis, aos 
pequenos criminosos, aos menores abandonados e vagabundos, os quais aí 
encontrarão, ao lado do ensino, um regime rigoroso, que os chamará ao 
bom caminho (GALHARDO, TERCEIRO LIVRO DE LEITURA, 1902, p. 136-139). 

 

 Thomaz Galhardo, como a maioria dos autores de livros de leitura da época, 

procuravam mostrar que seguiam os preceitos metodológicos do método intuitivo. Até 

porque a instrução popular era controlada por meio de uma legislação própria que, por meio 

dos programas curriculares, autorizava o uso de determinados materiais, neste caso os livros 

escolares. Estes, por sua vez, precisavam ser “reelaborados e muitas vezes forjados para se 

adequarem às novas exigências dos programas, então acrescidos de matérias e conteúdo, 

oferecidos “intuitivamente”, de maneira gradual e seriada” (RAZZINI, 2014, p. 299). 

 Assim, o estudo das ciências ocorria por meio de explicações das lições, partindo de 

situações concretas vivenciadas pelas crianças em seu cotidiano e as relacionando com as 

diversas áreas do conhecimento. Esses conhecimentos eram entendidos como meio de 

instrução para as ciências físicas, para a história natural e para o estudo dos objetos que 

servem aos usos diários da vida cotidiana. 

Esses aspectos tornam-se perceptíveis nas obras do autor, forçando um ensino 

intuitivo pela incorporação, por exemplo, de ensinamentos sobre a água. No Segundo livro, 

verificamos uma lição sobre “Água potável”, que Júlio aprendeu na escola: - Mamãe, o 

mestre disse-nos hoje que a água do nosso poço é potável. Parece que ele quis dizer – 

poçável. – Seria potável, se fosse água de pote”. O assunto gera motivo para a mãe explicar 

o sentido real da palavra, cuidado que deveria ser tomado pelo professor, como argumenta 

Galhardo (1908, p. 15-16), na frase no fim do texto: “Não profira o professor frase alguma, 

que não seja seguida de imediata explicação”. 

 No Terceiro livro, a temática retorna em outras lições: “Líquidos”, “Ligeiras 

explicações sobre a água” e “Água”. Os temas emergem de forma mais complexa e as 

explicações ganham um caráter mais “científico”, como pretexto para explicações sobre 

estados da água, evaporação, moléculas, átomos, oxigênio, hidrogênio, corpos simples, 
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corpos compostos etc. As lições, dadas em casa, apresentam-se como meio de oportunizar à 

criança conhecimentos prévios que poderiam ser aproveitados pelo professor e 

aperfeiçoados para novas aprendizagens. 

 Os conteúdos que analisamos dos dois livros da série graduada de leitura de Thomaz 

Galhardo guardam muitas semelhanças com obras congêneres de autores brasileiros, 

criadas para uma nova demanda escolar em constituição no final do século XIX e início do XX 

no Brasil. Com efeito, como afirma Chartier (1991, p. 135), “numerosos textos têm por 

objetivo anular-se enquanto discurso e produzir na prática comportamentos ou condutas 

tidos por legítimos e úteis”.  

 Ademais, os manuais não representam apenas a imagem representada por uma 

determinada sociedade, mas permitem uma leitura em espelho, como lembra Choppin 

(2002, p. 22), que “revela bem mais a imagem que a sociedade quer dar de si mesma do que 

sua verdadeira face”. 

 

Os autores de manuais não pretendem somente descrever a sociedade, 

mas também transformá-la, o manual apresenta uma visão deformada, 

limitada, até mesmo idílica da realidade: constituindo uma purificação. 

Tende, por razões de ordem pedagógica, à esquematização, chegando até a 

inexatidão por simplificação ou por omissão, especialmente quando se 

destinam aos níveis menos elevados (CHOPPIN, 2002, p. 22). 

 

Assim, os discursos do projeto político educacional que estavam por trás dos livros de 

leitura brasileiros produzidos no final do século XIX, impõem uma hierarquia no campo do 

conhecimento, uma língua e um estilo que, mesmo redutores em seus conteúdos, levando a 

uma simplificação exagerada dos conhecimentos não são, de forma alguma, neutros.  
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3.5 – A vida longa de uma Cartilha 

 

 

 Chartier e Hébrard (2001, p. 142) demonstraram que, na história da alfabetização, a 

disputa entre os métodos ocorreu entremeada por um debate acalorado movido mais por 

conflitos de opinião do que por um exame racional da realidade pedagógica. Ressaltam, 

ainda, que a palavra método tanto pode designar um pequeno livro fabricado por um editor, 

como um “conjunto de princípios pedagógicos, psicológicos ou linguísticos que definem 

objetivos e meios adequados para atingi-los”.  Foi o que constatamos até aqui.  

Por conseguinte, a análise a que nos propomos, leva-nos a afirmar que, de todas as 

obras escolares, a mais divulgada e consagrada, é aquela cuja fórmula editorial faz os 

iniciantes entrarem nos rudimentos da leitura. Os editores utilizaram – e ainda utilizam – 

alternadamente, um ou outro recurso metodológico quando lhes parece uma garantia de 

melhor difusão de seu produto.  

 Atestamos a gênese de um novo objeto escolar, o manual de leitura, no qual as 

normas didáticas e editoriais, gradualmente adotadas pelos autores de livros escolares, 

ganharam as casas de edição. Contudo as novidades não refletem a realidade dos usos, 

porque os livros “antigos” continuaram a ser utilizados em grande quantidade nas escolas e 

por várias gerações de alunos. Apesar das críticas cada vez mais severas em sua direção, 

emergiram nesse processo livros “novos” que seguiam os esquemas de outras épocas, ou 

reedições apenas revisadas de antigos sucessos (CHARTIER, 2005, p. 05). Outrossim, essa 

produção editorial que depende de estratégias editoriais complexas é controlada 

indiretamente senão de maneira oficial. 

Caracterizar o livro de leitura, portanto, necessitaria mais do exame atento das 

concorrências, impostas pelo mercado, do que de uma análise dos exercícios nele propostos. 

Por exemplo, em relação à adoção dos livros de leitura indicados para o curso preliminar das 

escolas do estado de São Paulo, previa-se, no Parecer da Comissão avaliadora de livros 

didáticos, publicado no Anuário do Ensino 1907-1908, que os livros de leitura deveriam ser 
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classificados na ordem de seu valor didático, demonstrado pela prática e experiência nas 

escolas paulistas129.  

Ora, segundo a comissão, era preciso evitar o estabelecimento do monopólio, uma 

vez que a concorrência haveria de ser uma condição essencial de melhoramento da obra 

didática: “se um determinado livro de leitura apresenta, sobre outro, reais e incontestáveis 

vantagens, este tem, por sua vez, qualidades que o podem tornar preferível ao primeiro”. A 

classificação dos livros a adotar consistia, por conseguinte, numa superioridade relativa. 

“Tratando-se de cartilhas, por exemplo, se algumas são preferíveis, porque mais se 

aproximam do método recomendado pela didática moderna, são, entretanto, inferiores a 

outras sob o ponto de vista da processologia” (ANUÁRIO DO ENSINO, 1907-1908, p. 384). 

Conforme o parecer da Comissão, os livros indicados para o ensino de leitura nos 

primeiros anos nos grupos escolares e escolas isoladas, seguia a respectiva classificação: 

 

  

Primeiro ano – Cartilhas – Primeiro grupo – Primeiro livro de leitura, de D. 
Maria Guilhermina; Cartilha das Mães, Arnaldo de Oliveira Barreto; Cartilha 
Moderna, Ramon Roca.  Segundo grupo – Cartilha do lar, João Pinto e Silva; 
Cartilha Maternal, João de Deus; Cartilha da Infância, Thomaz Galhardo. 
Terceiro grupo – Livros dos principiantes, Nestor de Araújo; Arte de leitura, 
Luiz Cardoso Franco; Cartilha Nacional, Hilário Ribeiro; Cartilha Infantil, 
Arthur Thiré. Leitura corrente – Primeiro grupo – Primeiro livro de leitura, 
João Köpke; Primeiras leituras, Arnaldo de Oliveira Barreto; Segundo livro 
de leitura, Thomaz Galhardo. Segundo grupo – Historietas, João Pinto e 
Silva; Segundo livro de leitura (Cenário Infantil), Hilário Ribeiro. Leitura 
suplementar – Novo segundo livro de leitura (série instrutiva), Hilário 
Ribeiro; Vida infantil, Mario Bulcão. 
Segundo ano – Primeiro livro de leitura (Série Puiggari-Barreto); Leituras 
infantis (primeiro livro), Francisco Vianna; Segundo livro de leitura, João 
Köpke; Leituras escolares brasileiras, Adolpho Coelho; Leitura suplementar 
– Leituras práticas, Jost & Humbert; À beira mar e à beira da estrada (lições 
de história natural), Edição da Escola Americana; Vida infantil (segundo 
livro), Mario Bulcão. 
Terceiro ano – Primeiro grupo – Leituras Moraes, Arnaldo Barreto; Leituras 
infantis (segundo livro), Francisco Vianna; Coisas brasileiras, Puiggari; 
Terceiro livro de leitura, João Köpke; Segundo grupo – Terceiro livro de 
leitura, Thomaz Galhardo; Contos para infância, Guerra Junqueiro; 
Amiguinho de Nhonhô, Menezes Vieira. Leitura suplementar – Leitura 
manuscrita, B. P. R.; Vida infantil (terceiro livro), Mario Bulcão; Novo 

                                                           
129

 A referida comissão era composta por Carlos Alberto Gomes Cardim, Theodoro Rodrigues de Moraes e 
Miguel Carneiro Junior, incumbida de rever a lista de obras adotadas no curso preliminar. 
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terceiro livro de leitura (Na terra, no mar e no espaço), Hilário Ribeiro; 
Terceiro livro de leitura, Abílio Cesar Borges; Fábulas, João Köpke.  
Quarto ano – Primeiro grupo – Terceiro livro de leitura (Série Puiggari-
Barreto); Leituras infantis (terceiro livro), Francisco Vianna; História de 
nossa terra, D. Julia Lopes de Almeida; Páginas infantis, D. Presciliana 
Duarte; Coração, Amicis. Segundo grupo – Leituras nacionais, João Pinto e 
Silva; Contos infantis, DD. Julia e Adelina Lopes; Leituras escolares 
brasileiras, Adolpho Coelho; Quarto livro de leitura (O homem e as coisas), 
Hilário Ribeiro; As férias, Max Fleiuss. Leitura suplementar – História do 
Brasil pela biografia de nossos heróis, Sylvio Romero; Quarto livro de 
leitura, Abílio Cesar Borges; Novo quarto livro de leitura (Educação moral e 
cívica), Hilário Ribeiro (ANUÁRIO DO ENSINO, 1907-1908, p. 391). 
 

 

 À vista do exposto, a Comissão resolveu dividir os livros em grupos, destacando 

aqueles nos quais as mútuas vantagens equilibravam-se. Considerava que uma classificação 

rigorosa, absoluta, poderia trazer inconvenientes no que se referia à liberdade de escolha do 

professor. Ademais, o desenvolvimento dos alunos, o meio em que a escola funcionava, a 

aptidão especial do professor e outras circunstâncias, poderiam determinar a preferência na 

adoção desta ou daquela obra. 

Convém assinalar que reiteradas vezes a Comissão deixava a critério do professor a 

escolha dos livros a serem adotados.  No entanto, sem deixar de manter o controle sobre os 

livros de leitura e buscando, sempre, uniformizar o ensino atrelado à linha pedagógica das 

novas tendências metodológicas. 

Observa-se, contudo, na classificação de cartilhas para o primeiro ano, a vigorar, no 

primeiro grupo, os títulos daqueles professores expoentes da geração de reformadores do 

ensino renovado e defensores do método analítico. A primeira indicação, O Primeiro livro de 

leitura, da educadora mineira Maria Guilhermina Loureiro de Andrade130, parece ter sido a 

primeira cartilha brasileira baseada na marcha analítica para o ensino da leitura, cuja 

primeira edição é de 1894. A Cartilha das Mães, de Arnaldo Barreto, e a Cartilha Moderna, 

de Roca Dordal – mais a segunda do que a primeira – mesclavam o ensino analítico com o 

método da silabação. Já no segundo grupo, vigoram as cartilhas de método silábico, 

incluindo a Cartilha Maternal de João de Deus e Cartilha da Infância de Thomaz Galhardo. 
                                                           
130

 Maria Guilhermina Loureiro de Andrade nasceu na cidade de Ouro Preto em 1839 e faleceu aos noventa 
anos de idade, 1929, no Rio de Janeiro. Na década de 1880 viajou para os Estados Unidos por intermédio dos 
missionários presbiterianos, fé que professava, lá estudou por quatro anos, estabelecendo uma profícua 
interlocução com a pedagogia norte americana. Além de ser autora de uma vasta obra, escrevendo, inclusive, 
livros de leitura, participou da Reforma Caetano de Campos em São Paulo (1890) e da Reforma João Pinheiro 
em Minas Gerais (1906). Sobre a trajetória da educadora, consultar a tese de doutorado de Chamon (2005). 



211 
 

Em meio a essas e tantas publicações de cartilhas e livros de leitura que 

compuseram, por tantas décadas, a nossa biblioteca escolar, retomamos as perguntas 

formuladas no início deste capítulo: O que fez da Cartilha da Infância um livro de longa 

duração? O que garantiu sua circularidade e seu uso por mais de um século? Como ela se 

inscreve na “tradição escolar”? 

Normalmente qualquer um ficaria estarrecido diante da afirmação de que uma 

simples cartilha – aquela manifesta pelos métodos mais antigos na história da educação – foi 

editada e reeditada por cento e quatro anos. Diante de um fenômeno editorial, sobretudo 

didático, a primeira pergunta remonta de início aos motivos que levaram ao uso contínuo da 

Cartilha da Infância como um livro de iniciação à leitura, por tantas gerações, em meio a 

inúmeras inovações pedagógicas. O método silábico, da leitura de cor mostra-se absurdo em 

relação às finalidades contemporâneas da leitura, mas talvez não o seja, levando-se em 

conta as finalidades antigas (CHARTIER, 2012). Mas o que permite essas finalidades antigas 

tornarem-se tão perenes? 

É preciso ter cuidado, alerta-nos Chartier e Hébrard (2001), pois não se pode 

confundir produto editorial e corpo de doutrina, assim como não se pode confundir posições 

teóricas e práticas dos professores em sala de aula, uma vez que os professores se afirmam 

voluntários de uma doutrina, mas modificam à sua maneira os instrumentos que utilizam. 

Enquanto “aplicadores práticos”, os métodos são compreendidos como ordenamento do 

processo de ensino e o ensino da leitura, aparentemente, tem uma autonomia que                          

lhe é constitutiva.  

Entre a inovação desejada ou autorizada pela instituição e as modificações singulares 

produzidas pelos atores do sistema, no caso os professores, há uma diferença de ponto de 

vista que exprime os “fazeres ordinários” da classe, de que nos fala Chartier (2000). Por 

conseguinte, a oposição entre prática tradicional e prática inovadora, qualquer que seja o 

polo valorizado mascara de fato a existência de toda uma série de ações profissionais 

ordinárias que constituem o tronco sobre o qual vêm se enxertar os estilos pedagógicos ou 

didáticos específicos, tradicionais ou renovados. Invariavelmente, indagamos como, no 

ordinário da classe, numerosas propostas tornaram-se inutilizadas, em detrimento de outras 

pelo seu valor de uso. No entanto, seria impossível manter um título e reeditá-lo 

regularmente se não tivesse sido ratificado pela profissão na prática docente. 
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Para um professor primário, as qualidades técnicas do utensílio (facilidade 
de utilização, paginação, seleção de palavras, repertório de exercícios, 
organização da progressão, possibilidade de integrar essa ferramenta nas 
práticas habituais da classe) se combinam com outros traços também 
importantes: o preço (ao cargo das famílias), o número e a idade dos alunos 
a instruir, a duração previsível de sua escolaridade, o estado do 
equipamento da escola, as recomendações dos inspetores. Tudo isso pesa 
mais que os posicionamentos “teóricos” *...+ Quanto aos destinos editoriais 
que promoveram alguns livros ao lugar de vedetes e fizeram naufragar 
tantos outros num esquecimento imediato, devem-se tanto às estratégias 
comerciais e às capacidades de difusão dos editores do que somente à 
virtude intrínseca dos produtos [...] Com atrasos e contradições, a evolução 
de corpus produz, tanto como ela a traduz, a evolução da demanda 
(CHARTIER, 2005, p. 06). 

 

Convém lembrar, ainda segundo Anne-Marie Chartier (2005, p. 06), que a maior 

parte dos manuais não teria outra justificativa a não ser as empíricas, pois o autor sabe que 

seu método “funciona bem”, seja pelo reconhecimento do público após resultados bem 

sucedidos, seja por praticar ele mesmo, atestando seus resultados. Entretanto, reforça a 

autora que uma “leitura histórica deve perceber não somente em que um manual se 

distingue de seus concorrentes, sobre o que o autor é frequentemente prolixo,                               

mas o que ele não pensa de modo algum recusar ou criticar e que faz parte das evidências 

do momento”. 

Boto (1997, 2014), em seus estudos sobre as formas de liturgia escolar, afirma que é 

preciso buscar a compreensão do porquê a escola elege certos saberes. Esse entendimento 

nos conduz à perspectiva de que há arbitrariedade na seleção dos conteúdos de ensino, o 

que possibilita, por conseguinte, a qualquer tempo, a revisão desses mesmos conteúdos. 

Segundo a autora, a história da educação tem demonstrado que a “permanência de 

protocolos de interação, de modos de agir e de organizar espaços e tempos na vida escolar” 

não são frutos – como se poderia crer, da “inércia dos professores” – mas, principalmente, 

“das maneiras pelas quais esses saberes e fazeres são transmitidos de geração em geração, 

engendrando liturgias formativas” (BOTO, 2014, p. 104). 

Na prática, os professores anunciam-se voluntários de uma doutrina, mas modificam 

“à sua maneira” os instrumentos que utilizam. Em todo caso, Boto (2004, p. 495-496) reitera 

que é preciso efetuar a relação entre o conhecimento histórico das práticas de ensino e o 

livro escolar, explicitamente no caso das cartilhas. Isto porque a cartilha, como primeiro livro 
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do aluno, não somente é o seu passaporte para a cultura das letras como, talvez seja o 

“compêndio escolar que permanece conosco por mais tempo [...] daí sua primazia entre 

lugares de memória”. Existe, portanto, nessas primeiras aprendizagens, um ritual de 

iniciação, capacitando gerações para a leitura autorizada da sociedade, na qual a escola 

exerce o papel de apresentar o mundo à criança, retirando-a do ambiente familiar.   

 

Entretanto, há que compreender que o papel da leitura e da escrita nessa 
maneira tipicamente escolar que faz ver o aprendizado da juventude como 
um rito que remonta tão particularmente à tradição, mas que, 
paradoxalmente, produz a inovação. Como rito, a escola evidentemente 
celebra as origens, pretende compor a repetição, selecionada e 
reatualizada, evocando, no percurso, tempos imemoriais. Ritualizada, ela 
pretende conferir à juventude o repertório e os modelos analíticos de 
interpretação da realidade, que são autorizados pelas gerações mais velhas. 
A escolarização põe diante dos olhos das crianças uma interpretação – a 
versão autorizada, talvez, da realidade social (BOTO, 1997, p. 295).  

 

 Antecipando para a infância o que a sociedade espera dela, a escola, 

contraditoriamente, deseja tanto permanecer como mudar, o que faz dela sempre “velha” e 

sempre “nova”. A permanência da Cartilha da Infância, ou melhor, o método por ela 

apregoado se justifica, portanto, pela permanência de uma “tradição escolar”. De acordo 

com Hobsbawm e Ranger (1984, p. 09), “muitas vezes, “tradições” que parecem ou são 

consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas”. A palavra 

“tradição inventada” é utilizada, por seu turno, num sentido amplo, mas nunca indefinido. 

“Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período 

limitado e determinado de tempo – às vezes coisas de poucos anos apenas – e se 

estabeleceram com enorme rapidez”. E mais: 

Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de 
natureza ritual ou simbólica, visam a inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, 
uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, 
tenta-se estabelecer continuidade com o um passado histórico apropriado 
(HOBSBAWM, RANGER, 1984, p. 9). 

As “tradições inventadas”, que a escola postula e legitima por regras tácitas, são 

“maneiras de fazer” (CERTEAU, 2014), num campo que as regula – pois, de fato, a única 

restrição exercida sobre o professor é o grupo de alunos diante de si, isto é, os saberes que 
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funcionam e os que “não funcionam” diante deste público – que permite uma “pluralidade” 

de apropriações, ou usos. São, portanto, reações a situações novas que, ou assumem a 

forma de referência a situações anteriores, ou estabelecerem seu próprio passado por meio 

da repetição quase obrigatória. É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do 

mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável ao menos 

alguns aspectos da vida social que torna a “invenção da tradição” um assunto tão 

interessante para os estudiosos da história contemporânea (HOBSBAWM e RANGER,                 

1984, p. 10). 

 A Cartilha da Infância, por seu turno, inscreve-se na “tradição inventada”, uma vez 

que instaura e perpetua um método de ensino passível de ser considerado exitoso, situando-

se como ideal regulador de ensino bem-sucedido. Muitas vezes sem perceberem, os 

professores em suas práticas de alfabetização e leitura repetem o que “manda a tradição”, 

pois acabam ensinando da mesma forma como foram instruídos nas primeiras letras. Exigem 

obras atualizadas, mas ao mesmo tempo desconfiam das renovações pedagógicas que 

alteram a configuração do saber escolar, tanto nos conteúdos quanto nos métodos de 

ensino. Por outro lado, se não há como fugir das novas tendências metodológicas, a 

resistência à inovação é manifesta de forma conveniente e mais simples, ou seja, conciliando 

a proposta nova com a prática anterior. 

Chegando à finalização de nossa reflexão, perguntamo-nos, afinal, se o uso 

persistente da Cartilha da Infância por várias gerações de alunos e professores não atesta 

um anacronismo, em relação às metodologias de leitura recentes que têm atestado a 

história da alfabetização brasileira. Será que existe uma relação de causa e efeito entre o uso 

da cartilha e uma prática de ensino tradicional e ultrapassada? Será que os alunos de hoje 

ainda aprendem pelos métodos das cartilhas? Julia (2001, p. 34) vai dizer que o                        

“manual escolar não é nada sem o uso que dele for realmente feito, tanto pelo aluno como 

pelo professor”.  
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Não pretendemos entrar no debate atual acerca do dilema enfrentado pelos 

professores de hoje, e que se instaura entre as normatizações pedagógicas, cujo trabalho 

está focado na função social da escrita, e a necessidade de ensinar a decodificação131.  

Ensinar a ler parece se constituir em um problema histórico e somente no 

reconhecimento de processos entrelaçados de aprendizagem é que podemos compreender 

a permanência por décadas de algumas cartilhas e a simultaneidade de propostas 

metodológicas aparentemente eficazes, a despeito de sua contraditória origem. 

 

O que a história da alfabetização nos proporciona não é a evidência da 
primazia de um método sobre outro, de uma cartilha sobre outra. Ao 
contrário. Demonstra que métodos coexistem, sobrepõem-se e entrelaçam-
se; que não há aplicação literal de uma metodologia, nem um método puro. 
A temporalidade do passado é variada, e a produção e a apropriação dos 
métodos é sempre híbrida. Cabe, então, indagar em que as várias 
hibridações a que foi submetido um método contribuíram para sua maior 
ou menor eficácia, tomada, seja do ponto de vista da permanência 
temporal no ambiente escolar, seja da acreditação social ou científica, seja 
do investimento da indústria editorial (perspectivas nunca totalmente 
isoladas) (VIDAL, 2014, p. 12). 
 

 

À guisa de conclusão, pensando no uso contínuo da Cartilha da Infância transpondo 

gerações, aferimos, pelas diferentes possibilidades de apropriação desse material, esse 

processo de hibridismo metodológico que nos alerta Diana Vidal e que faz com que a eficácia 

de cada método ou cartilha repouse no equilíbrio tenso das várias formas de apropriação a 

que está submetido o professor no jogo constante de atualizações. 

Em busca da resolução dos conflitos enfrentados no processo de ensinar a ler e 

escrever, na prática não se trata de desinformação por parte dos professores, a respeito das 

inovações metodológicas, mas da reprodução de um conjunto de saberes que herdam e 

modificam, em função de resultados pedagógicos. Partem, então, do próprio repertório 

constituído pela prática alfabetizadora. No entanto, interpretamos também como uma zona 

de conforto, uma vez que reproduzem ao mesmo tempo em que transformam e reinventam 

aquilo que já foi experimentado, vivido – na maioria das vezes no seu próprio processo de 

alfabetização e leitura. 

                                                           
131

 Entre a vasta produção bibliográfica sobre o tema da alfabetização na atualidade e usos sociais das práticas 
de letramento, indicamos alguns textos que podem ser consultados em: FERREIRO (1985); FERREIRO, 
TEBEROSKY (1985); SOARES (1985, 1989, 1999, 2004); MORTATTI (2000, 2008a, 2008b); FRADE (2003).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo deste trabalho, analisamos a produção intelectual de Thomaz Galhardo, 

destacando no conjunto da sua obra os livros da série graduada de alfabetização e leitura Na 

escola e no lar. O estudo dessa série, composta pela Cartilha da Infância (1888), Segundo 

livro de leitura para a infância (1895) e Terceiro livro de leitura para a infância (1902), 

revelou-nos vários aspectos desconhecidos do seu processo de produção e circulação, bem 

como as práticas metodológicas nelas propostas. Além desses livros, preocupamo-nos em 

levar ao conhecimento do público outros títulos de menor envergadura do autor: dois 

manuais para professores, Monographia da letra A e Pesos e medidas do systema métrico; e 

Contos infantis, composto por alguns textos deixados por ele e organizados pela viúva                   

Ana Paula Galhardo.  

Conduzimos a análise, por conseguinte, ao estudo dessa produção articulando-a com 

a trajetória de Thomaz Galhardo, indagando sobre as estruturas nas quais esse sujeito se 

movimentava para que suas obras circulassem nas instâncias de educação, bem como nos 

núcleos familiares. A hipótese inicial ligava esse sujeito apenas aos cargos do alto escalão 

que ocupou na burocracia estatal, especificamente na Diretoria de Instrução Pública de São 

Paulo, do final do Império às primeiras décadas da República. Constatamos que essa imagem 

ofuscou o mestre primário público que ele foi. Era premente conhecer seu itinerário, sua 

rede de sociabilidade, o microclima desse professor primário como intelectual da educação.  

Reconstituindo sua trajetória, percebemos que Thomaz Galhardo saiu ainda jovem de 

Ubatuba, litoral norte de São Paulo, para começar a docência no magistério primário em 

1870. Era o que chamavam de professor de palácio, denominação que davam àqueles que, 

sem título de normalista, fossem nomeados em uma das dependências do Palácio do 

Governo. A formação na Escola Normal de São Paulo veio logo depois, em 1876, 

alavancando a carreira do aluno mestre, destacando-se entre seus colegas de formação. 

Estabelecido na Freguesia da Sé, onde lecionou e morou desde a década de 1870, o 

professor descreveu as agruras do magistério no relatório emitido ao inspetor geral da 

instrução pública, Francisco Aurélio de Souza Carvalho.  
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Nesse relatório, Thomaz Galhardo relata as dificuldades enfrentadas, de modo geral, 

pelos educadores da época: turmas numerosas, multisseriadas, instalações inadequadas, 

espaços insalubres e aluguéis custeados pelos docentes, baixa remuneração, falta de 

materiais pedagógicos e regimento para as escolas, etc. 

O documento se apresenta como um primeiro manifesto redigido por Thomaz 

Galhardo, no qual já idealizava as bases da reforma da instrução pública. A atividade 

intelectual exercida como liderança nas primeiras associações de professores de São Paulo, 

nos conselhos de educação, em suas manifestações na imprensa, foi suficiente para o 

engajamento político e o seu reconhecimento no cenário educacional paulista. Dessa 

trajetória podemos depreender um sujeito mais preocupado com a infraestrutura básica 

para o exercício do magistério e a melhoria das condições de trabalho dos professores, do 

que com as inovações metodológicas de ensino que estavam chegando de outros países.  

Nessa perspectiva de análise, situamos Thomaz Galhardo na rede de relações às 

quais pertenceu; rede que lhe forneceu as ferramentas intelectuais e afetivas com as quais 

lidou em face dos acontecimentos e das conjunturas que o envolveram, conferindo 

significado aos seus atos. Os cargos na Diretoria de Instrução decorreram de sua atuação 

política, da maneira de articular-se entre a intelectualidade paulista, não se indispondo ou 

criando polêmicas. O pragmatismo marcou sua trajetória como homem meticuloso, versado 

nas leis e designado para organizar a estrutura do ensino público a configurar-se no período 

republicano no estado de São Paulo. Participou ativamente da elaboração da primeira 

reforma educacional deste estado, da implementação dos grupos escolares e foi                     

designado para organizar o processo de instalação de importantes instituições de ensino 

secundário e superior. 

A produção de livros escolares por Thomaz Galhardo decorreu dessa trajetória, no 

entanto, sua obra não foi analisada isoladamente. Percebemos que fez parte de uma nova 

geração de autores de livros didáticos que despontaram a partir de 1880. Sua obra, 

analisada no contexto da produção de autores como Abilio Cesar Borges, Felisberto de 

Carvalho, Hilário Ribeiro e João Köpke, inaugura, como seus contemporâneos, a literatura 

escolar brasileira. Esmeraram-se em compor séries graduadas de leitura, modelo que logo 

ganhou popularidade, tendo em vista o aparecimento de um mercado editorial específico 

para o gênero didático e sua adequação à estrutura do ensino primário. 
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O livro de leitura constituiu-se no único livro didático permitido nas escolas públicas 

paulistas a partir do final do século XIX. Por livro de leitura, compreendiam-se as cartilhas e 

as séries de livros para uso do primeiro ao quarto ano escolar. Da normatização advém a 

expansão do gênero, o aumento significativo da produção brasileira e o interesse do 

mercado editorial pelo público escolar. 

Por meio das redes de sociabilidades, engendraram-se os processos de aprovação e 

adoção de obras didáticas para as escolas públicas, o mesmo ocorreu em São Paulo. A 

influência de Thomaz Galhardo na Diretoria de Instrução desse estado favoreceu 

sobremaneira a aprovação e adoção dos seus títulos, bem como foi o vetor para que suas 

obras estivessem entre as mais vendidas pela editora Francisco Alves. A articulação desse 

editor com as esferas do poder educacional paulista foi determinante para que seu maior 

comprador fosse a Diretoria de Instrução Pública, como pudemos verificar na análise 

documental do acervo da editora. Em regra geral, na escolha dos livros de leitura, 

privilegiava-se as obras dos autores paulistas, conforme prescrevia o Conselho de                 

Instrução Pública. 

Pelas relações comerciais estabelecidas entre o estado de São Paulo e a editora 

Francisco Alves, confirmamos o aumento do número das edições dos títulos de Thomaz 

Galhardo. A Cartilha da Infância foi o maior sucesso editorial do autor e um dos livros mais 

vendidos pela editora Francisco Alves. Editada de 1894 a 1992, por esta casa, a Cartilha 

passou por poucas alterações materiais nas suas 233 edições e, em 104 anos de edição, o 

seu conteúdo permaneceu o mesmo. Suas particularidades tipográficas, quase estáticas, por 

tantas décadas, confirmam as conclusões de Chartier (1990, p. 41) para o estudo da história 

das práticas de leitura: são marcas estáveis que tornam o texto objeto de leituras 

contrastantes, já que um livro muda “enquanto muda o seu modo de leitura”. 

Algo parecido, porém, longe dessa proporção editorial, aconteceu com o Segundo e 

Terceiro livros de leitura, editados aproximadamente até 1960. O Segundo livro foi 

submetido a poucas alterações materiais e passou por uma modificação na organização das 

histórias, que também foram atualizadas. O Terceiro livro manteve-se inalterado no texto, 

sendo as imagens atualizadas apenas uma única vez.  

Seguindo as considerações de Anne-Marie Chartier (2005), fica claro que a lógica 

econômica normaliza esse objeto sustentado pela dinâmica de um setor em pleno 
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crescimento: o manual é a proposta pedagógica de um autor e a oferta comercial de um 

editor. O autor pretende responder a uma demanda já reconhecida (ele imita aquilo que 

existe e espera ultrapassá-lo) ou crê responder a uma espera não satisfeita. Seu livro se 

propõe ser diferente, inovador, capaz de superar as dificuldades até então não resolvidas. O 

editor visa ao mercado, procura oferecer obras que sigam as prescrições oficiais e as 

reedições são resultantes da recepção do público, ou seja, dos professores e das famílias que 

consomem esse material. As constantes e variantes que marcam as reedições de uma 

mesma obra mostram como um editor procura tornar fiel seu público e ganhar novos 

clientes (os professores novatos em particular) copiando a concorrência e misturando 

tradição e inovação. 

Mas o que sustentou a permanência dessa tradição, ou melhor, o que garantiu a 

circulação e o uso da Cartilha da Infância por mais de um século? Esta pergunta nos 

acompanhou em todo o percurso da pesquisa, buscando explicações para esse fenômeno. 

Provavelmente, o modo singular com que Thomaz Galhardo se apropriou de 

estratégias editoriais e mercadológicas, ou mesmo, o modo inventivo com que modificou 

aquelas estratégias visando à maior efetividade das suas escolhas práticas, talvez expliquem 

esse fenômeno. Ele não se preocupou em seguir o debate acalorado sobre os métodos de 

alfabetização e de leitura instaurado no cenário educacional brasileiro no final do século XIX. 

Tampouco importou-se em negar sua inclinação aos métodos “tradicionais” e de marcha 

sintética, tão combatidos por seus pares que apregoavam o uso dos métodos de                      

marcha analítica. 

Essas disputas demarcaram um espaço conflituoso no qual tentou-se seguidamente 

estabelecer tipologias de métodos, opondo inovação e tradição e, a cada grande etapa da 

história do ensino da leitura, ordenaram-se os diferentes métodos em sistemas de                 

oposição binária.  

Frequentemente, quando se aborda a questão da leitura e de sua 
aprendizagem, um ou outro “método” é posto em acusação*...+ Os editores 
utilizaram um ou outro recurso metodológico quando lhes parecia uma 
garantia de melhor difusão de seu produto. Os professores anunciam-se 
voluntários de uma doutrina, mas modificam “à sua maneira” os 
instrumentos que utilizam. Os pesquisadores distinguem concisamente 
entre as maneiras de aprender a ler quando se dedicam às avaliações 
comparativas. Apesar destas aparentes evidências (a oposição métodos 
silábicos/métodos globais, por exemplo), a questão dos métodos de leitura  
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permanece um tanto confusa, e contribui para fazer do debate sobre a 
aprendizagem um conflito de opinião mais que um exame racional das 
realidades e das questões (CHARTIER, HÉBRARD, 2001, p. 142). 

 

 Chartier e Hébrard (2001), alertaram-nos quanto à precaução em não confundirmos 

produto editorial e corpo de doutrina, como também posições teóricas e práticas dos 

professores em sala de aula. Na descrição de nossa análise, encontram-se os mais 

numerosos discursos de método, mas frágeis posições quanto ao que ocorria, de fato, 

quando os professores tinham diante de si somente os seus alunos. As novidades 

metodológicas não refletiam a realidade dos usos, porque os livros antigos continuaram 

sendo utilizados em grande quantidade nas escolas e por várias gerações de alunos. 

  Por essa análise, constatamos que contraditoriamente a escola manteve e, ainda 

mantém, a tradição e busca a inovação, o que faz dela sempre velha e sempre nova. 

Mormente os professores negam a tradição, intitulam-se a par das inovações metodológicas 

e afirmam segui-las. Mas frente à situação de ensinar, ou melhor, de iniciar os jovens nos 

rudimentos da leitura e escrita, eles selecionam entre os saberes que funcionam e os que 

não funcionam. Mediante o quadro que se repete a cada geração, as tradições, que parecem 

ou são consideradas antigas, são bastante recentes.  

São formas de reagir a situações novas, nas quais o próprio passado se repete quase 

de forma obrigatória. Aquilo que dá resultado não precisa ser modificado, basta reproduzir, 

tal qual lhe foi ensinado. O conjunto de saberes que os professores herdam e modificam, em 

função dos resultados pedagógicos, confirmam a invenção da tradição, uma vez que, 

perpetua-se o que é exitoso; por outro lado, não há como fugir das novas tendências 

metodológicas. A solução, ou melhor, a resistência à inovação é manifestada de forma 

conveniente e mais simples, ou seja, conciliando aquilo que é novo com a prática anterior. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1  

Patrono do grupo escolar “Tomás Galhardo” 

 

Fonte: Revista do Professor, 1951, p. 18. Hemeroteca do CPP – Arquivo Histórico Sud Menucci. 
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ANEXO 2 
Relação dos alunos do 2º ano da Escola Normal no ano de 1875 

 

 
 
Fonte: Escola Normal da Capital. Lata 1TI – Ordem 5129. APESP. 
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ANEXO 3 
Relação dos alunos do 2º ano da Escola Normal no ano de 1876 

 

 

Fonte: Escola Normal da Capital. Lata 1TI – Ordem 5129. APESP. 
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ANEXO 4 – Primeira sede da Politécnica de São Paulo 

 

Mapa da organização interna da Politécnica 

 

Fonte: Ata da Sessão de Inauguração da Escola Polytechnica. São Paulo, Mercurio, 

Sampaio & Leite, 1894. APESP. 
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ANEXO 5 – Ata de inauguração da Escola Politécnica 

 

 

Fonte: Ata da Sessão de Inauguração da Escola Polytechnica. São Paulo, Mercurio, 

Sampaio & Leite, 1894. APESP. 
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ANEXO 6 – Quadro de funcionários do Ginásio do Estado  

 

 

Fonte: Mapa do pessoal administrativo e do Ginásio de São Paulo, agosto de 1894.  
Secretaria do Interior/Ginásio do Estado, maço 354, caixa 359, ordem 6964, APESP. 
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ANEXO 7 
Livro Diário – filial da Livraria Francisco Alves de São Paulo – 1897/1898* 

 
fl. 04 04/10/189

7 

Secretaria do Interior/fatura p. 
almoxarifado 

 48.000 

fl. 07 08/10/1897 Secretaria do Interior/fatura p. almoxarifado  2.332.800 

fl. 11 15/10/1897 Secretaria do Interior  8.000 

fl. 11 16/10/1897 Secretaria do Interior/fatura p. almoxarifado  12.600 

fl. 18 27/10/1897 Secretaria do Interior  336.600 

fl. 19 28/10/1897 Secretaria do Interior  19.200 

fl. 23 26/11/1897 Secretaria do Interior  2.929.400 

fl. 25 08/11/1897 Secretaria do Interior  2.500 

fl. 26 10/11/1897 Secretaria do Interior  58.000 

fl. 26 13/11/1897 Secretaria do Interior  92.700 

fl. 27 ................. Secretaria do Interior  3.393.700 

fl. 32 09/12/1897 Secretaria do Interior  30.800 

fl. 40 26/01/1898 Secretaria do Interior  70.000 

fl. 49 28/02/1898 Secretaria do Interior  121.000 

fl. 53 23/03/1898 Secretaria do Interior  112.000 

fl. 58 17/03/1898 Secretaria do Interior  60.000 

fl. 58 18/03/1898 Secretaria do Interior  296.500 

fl. 58 19/03/1898 Secretaria do Interior  229.000 

fl. 59 26/03/1898 Secretaria do Interior  91.000 

fl. 59 29/03/1898 Secretaria do Interior  160.000 

fl. 66 02/04/1898 Secretaria do Interior  2.400 

fl. 66 05/04/1898 Secretaria do Interior  70.000 

fl. 67 13/04/1898 Secretaria do Interior/Escola Modelo de 
Itapetininga 

 331.000 

fl. 67 14/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  9.000 

fl. 67 14/04/1898 Secretaria do Interior/Grupo Escolar Sul da Sé  81.000 

fl. 67 15/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  1.800 

fl. 67 15/04/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Itatiba  52.800 
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fl. 67 16/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  347.400 

fl. 67 19/04/1898 Secretaria do Interior  486.000 

fl. 68 20/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  25.000 

fl. 68 22/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  32.000 

fl. 68 23/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  85.000 

fl. 68 25/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  89.000 

fl. 68 25/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  126.000 

fl. 68 25/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  89.000 

fl. 68 27/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  172.000 

fl. 69 28/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  337.950 

fl. 69 29/04/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  25.000 

fl. 74 05/05/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura   209.200 

fl. 74 06/05/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Amparo  585.500 

fl. 74 07/05/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  2.845.000 

fl. 75 09/05/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Taubaté  105.000 

fl. 75 14/05/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura   244.300 

fl. 75 18/05/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  23.200 

fl. 76 25/05/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de 
Piracicaba 

 246.000 

fl. 82 09/06/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  551.000 

fl. 84 25/06/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  557.000 

fl. 84 27/06/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  252.000 

fl. 84 28/06/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  279.600 

fl. 89 06/07/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  24.000 

fl. 90 08/07/1898 Secretaria do Interior/ Loja Maçônica Liberdade  163.500 

fl. 90 11/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Iguape 
(Seção feminina) 

 341.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Iguape 
(Seção masculina) 

 156.500 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar Luiz Leite 
(Amparo) 

 66.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  48.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ fatura p. almoxarifado  24.000 
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fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ nota fiscal 10 escolas  260.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Capivari  36.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Areias  494.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Capivari  42.000 

fl. 90 12/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar [...]  56.000 

fl. 90 13/07/1898 Secretaria do Interior/ Grupo Escolar de Iguape  65.000 

fl. 91 19/07/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  73.000 

fl. 91 27/07/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  282.600 

fl. 93  julho/1898 Secretaria do Interior/ 125 coleções das Leis de 
São Paulo 

 4.500.000 

fl. 94  RECEBIDO DA SECRETARIA DO INTERIOR 6.588.000  

fl. 98 03/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  284.000 

fl. 98 05/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  4.500 

fl. 98 11/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  907.800 

fl. 99 13/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  1020.500 

fl. 99 15/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  440.900 

fl. 99 19/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  137.800 

fl. 99 20/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  4.000 

fl. 100 23/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  70.900 

fl. 100 25/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  19.800 

fl. 100 26/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  53.700 

fl. 100 29/08/1898 Secretaria do Interior/ fatura para as escolas de 
Jaboticabal 

 120.000 

fl. 100 29/08/1898 Secretaria do Interior/ fatura para duas escolas 
femininas de Ribeirão Preto 

 22.500 

fl. 101 30/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura em 29  24.000 

fl. 101 30/08/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  282.000 

fl. 101 31/08/1898 Secretaria do Interior/ Em 22 de abril de 98  21.300 

fl. 102 31/08/1898 Secretaria do Interior/ Em 09 de abril de 98  42.000 

fl. 103 20/08/1898 Abatimento em Junta  250 

fl. 103 31/08/1898 Secretaria do Interior/Em 19 de março de 98  6.500 

fl. 103 31/08/1898 Secretaria do Interior/Em 27 de abril de 98  400 
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fl. 103 31/08/1898 Secretaria do Interior/Em 07 de maio de 98  300.000 

fl. 106 28/09/1898 Secretaria do Interior  3.398.400 

fl. 108 01/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  250.000 

fl. 109 02/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  59.500 

fl. 109 03/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  365.000 

fl. 109 06/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  405.600 

fl. 109 09/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  34.000 

fl. 109 10/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  230.800 

fl. 109 13/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  30.000 

fl. 110 14/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  807.000 

fl. 110 15/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  152.800 

fl. 110 15/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  506.200 

fl. 110 19/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  590.700 

fl. 110 21/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  659.500 

fl. 111 22/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  2.400 

fl. 111 24/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  28.000 

fl. 111 27/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  48.000 

fl. 111 28/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  182.700 

fl. 111 29/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  875.920 

fl. 112 30/09/1898 Secretaria do Interior/ nota fatura  220.000 

fl. 124 07/10/1898 Secretaria do Interior/ Recebido 07/10  4.264.000 

fl. 124 21/10/1898 Secretaria do Interior/ Recebido 21/10  5.502.00 

 

*Quando nos referimos à “fatura para o almoxarifado” significa que o almoxarifado era o 
departamento de compras de materiais para a Diretoria de Instrução Pública. 
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ANEXO 8 

Anúncios/publicações sobre a Cartilha da Infância no jornal  
   A província de São Paulo/o Estado de S.Paulo 

 

DATA Tipo de divulgação Informação veiculada 

02/01/1888 “Seção Livre” - Informações sobre a Cartilha da Infância:  
-  editada pela Teixeira & Irmão 
-  método adotado 
- pouco se diferencia da Cartilha Maternal de 
João de Deus 

25/01/1888 “Livros e publicações 
diversas” 

- informa que a Cartilha foi enviada ao jornal para 
divulgação 
- mais um trabalho contra o velho e prejudicial 
sistema de aprender a ler soletrando 
- tem por base o método silábico 

12/02/1888 “Noticiário” - sobre a aprovação da Cartilha pelo Conselho 
Superior de Instrução Pública 
- perfeitas condições para servir às escolas 
públicas 
- à venda na Livraria Paulista dos irmãos Teixeira 

14/02/1888 “Instrução Pública” - o Conselho Superior de Instrução Pública aprova 
o parecer da seção de exames, adotando a 
Cartilha para o ensino público 

16/12/1888 “Anúncios” - livros aprovados pelo Conselho Superior de 
Instrução Pública, à venda na livraria dos irmãos 
Teixeira 
- preço da Cartilha: $500 

19/04/1892 “Locais” - sobre o recebimento, no jornal, da 2ª ed. da 
Cartilha, modificada e ampliada por Romão 
Puiggari 
- as vantagens do livro e do método 
 

19/06/1892 “Instrução Pública” - matéria de Tancredo do Amaral: 
- sobre livros de ensino 
- descreve longamente o método da Cartilha 
- afirma suas vantagens 
 

25/04/1903 “Notas e Informações” - sobre a remessa de vários exemplares da 
Cartilha à Mogi-Mirim, deixando de remeter a 
Cartilha de Arnaldo de Oliveira Barreto, por não 
haver no almoxarifado 

12/01/1958 “Entrevista” - General Klinger fala sobre como surgiu a 
ortografia simplificada: 
- elege a Cartilha da Infância como um desses 
livros, sempre renascida 
 
 

 

 


