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1 
CARTILHA DA INFANCIA,1 DE THOMAZ 

GALHARDO (1855-1904)2

Luana Grazielle dos Santos

Introdução

No primeiro momento da história da alfabetização no Brasil 

(Magnani, 1997; Mortatti, 2000a), dentre os defensores dos mé-

todos sintéticos, destacou-se o professor Thomaz Paulo do Bom 

Sucesso Galhardo (1855-1904), natural de Ubatuba (SP) e formado 

pela Escola Normal de São Paulo (ENSP). Além de livros de leitura, 

é autor de uma das primeiras “concretizações” do método sintético 

baseado na silabação, defendido por ele como o mais adequado para 

o ensino inicial da leitura a crianças. Trata-se de Cartilha da infan-

cia: ensino da leitura,3 publicada pela Livraria Francisco Alves 

(RJ). Com 1a edição presumivelmente na década de 1880, essa car-

tilha teve sua última edição, a 233a, em 1992. 

 1 Nesta e em demais citações de títulos e de trechos de textos apresentadas nos 

capítulos deste livro, mantém-se, sempre que possível, a ortografia de época 

[N. O.].

 2 Este texto é resultante de pesquisa de iniciação científica, desenvolvida com 

Bolsa PIBIC/CNPq/Unesp, cujos resultados finais foram apresentados sob 

a forma de Trabalho de Conclusão de Curso (Santos, 2008a). Artigo com 

conteúdo semelhante encontra-se em Santos (2007) [N. O].

 3 Análise detalhada dessa cartilha encontra-se em Santos (2008a).
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24  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Essa cartilha ocupou um lugar de destaque na educação bra-

sileira, por ter sido adotada pelo governo paulista, e depois por 

outros estados do Brasil, para ser utilizada em escolas primárias 

e, também, por ter sido a cartilha que alfabetizou o maior número 

de brasileiros em sua época. De acordo com Amâncio (2000), essa 

cartilha foi efetivamente utilizada em escolas primárias dos estados 

de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, inclusive na 

primeira metade do século XX.4 

O objetivo deste artigo é, portanto, contribuir para a compreen-

são do lugar de Thomaz Galhardo e sua significativa produção 

escrita relacionada ao ensino inicial da leitura, tanto naquele mo-

mento histórico quanto na educação paulista e brasileira.

Apresentação de Thomaz Galhardo

Aspectos biográficos e profissionais de Thomaz 
Galhardo

Thomaz Paulo Galhardo nasceu na cidade de Ubatuba (SP), em 

29 de dezembro de 1855, e morreu aos 49 anos de idade, em 30 de 

junho de 1904, na cidade de São Paulo (SP). Era filho de José Paulo 

de Rosa Galhardo e Ana Bernardino Rodrigues Galhardo. 

Segundo D’Ávila5 (1984, p.3), “[...] Thomaz Paulo Galhardo, 

pela felicidade de seu nascimento, adjudicou ao nome a expres-

são do Bom Sucesso, visto que nascera bem e agradou-lhe noticiar 

esse evento assim”. Porém, o nome com o qual ficou conhecido 

em sua atuação na educação e administração paulista foi Thomaz 

Galhardo.

 4 Estudo sobre a circulação de cartilhas no estado de Mato Grosso foi desenvol-

vido por Amâncio (2000), no âmbito do GPHELLB. 

 5 Informações sobre esse autor encontram-se em texto de Thabatha Aline Tre-

visan que integra este livro. Estudo minucioso sobre esse autor e sua obra foi 

desenvolvido por Trevisan (2003; 2007).
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Thomaz Galhardo teve uma intensa carreira profissional. Aos 

19 anos de idade, foi promotor público interino da Comarca de San-

tos, onde, em 1871, exerceu também o magistério. Em 1874, com 

a reabertura da ENSP, em sua segunda fase, Galhardo mudou-se 

para São Paulo e foi aluno da primeira turma dessa escola, onde se 

formou, em 1876. Nessa cidade, além de integrar comissões exami-

nadoras, representou o professorado no Congresso Pedagógico do 

Rio de Janeiro, exerceu o cargo de secretário-geral da Instrução Pú-

blica do Estado de São Paulo,6 e, a pedido do doutor Cesário Mota, 

elaborou, em 1892, o Regulamento do Ginásio do Estado e o da Esco-

la Politécnica de São Paulo, tendo recebido, por essa tarefa, elogios 

da Secretaria da Instrução Pública. Em 1893, Thomaz Galhardo 

foi o primeiro diretor da recém-inaugurada Escola Politécnica de 

São Paulo. Dedicou-se ao ensino público, tendo ocupado cargos de 

importância no magistério paulista. 

Presumivelmente em 1880, Thomaz Galhardo escreveu Car-

tilha da infancia. Depois dessa cartilha, escreveu dois livros de 

leitura e vários livros didáticos, todos publicados pela Livraria 

Francisco Alves (RJ) e utilizados em escolas brasileiras desde o 

século XIX até o final do século XX. 

Um de seus livros, Monografia da letra A (1895), foi citado e 

elogiado por Ruy Barbosa em sua crítica à redação do Código Civil 

Brasileiro (Chastan, 1992, p.111; No Mundo dos Livros, 1970). Essa 

monografia foi também comentada e elogiada por Antônio D’Ávila 

(1984), que afirma que um fato que engrandeceu a “figura do gran-

de mestre” foi a publicação da Monografia da letra A (1895), que 

era distribuída gratuitamente, pois foi a polêmica do comentário de 

Galhardo sobre o Código Civil Brasileiro que lhe trouxe prestígio.

Em 1894, Thomaz Galhardo assumiu o cargo de oficial-maior 

da Secretaria da Instrução Pública de São Paulo, que era subordina-

da à Secretaria do Interior. Nesse mesmo ano, assinou contrato com 

 6 Até o momento, não localizei informações sobre as comissões organizadoras 

de que Galhardo participou, nem as datas em que exerceu o cargo de secretá-

rio-geral da Instrução Pública e em que participou do Congresso Pedagógico 

do Rio de Janeiro.
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26  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

a Editora Francisco Alves para a publicação, no ano seguinte, de 

Cartilha da infancia e de Segundo livro de leitura (Bragança, 2004).

Galhardo recebeu também o grau de Comendador,7 outorgado 

pelo imperador Dom Pedro II por sua relevante participação na 

educação deste país. Foi sócio-fundador da União Pedagógica e do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Aposentou-se no 

cargo de subdiretor da Secretaria do Interior de São Paulo em 18 de 

novembro de 1897. 

Em 1901, Thomaz Galhardo passou por dificuldades finan-

ceiras e vendeu os direitos de propriedade de Cartilha da infancia 

à Livraria Francisco Alves. Três anos depois, em 1904, ano de seu 

falecimento, “[...] Thomaz Galhardo ainda mesmo no descanso de 

sua aposentadoria, continuava a dedicar-se activamente, desempe-

nhando um lugar de autoridade policial, no distrito de sua mora-

dia” (Diário Popular, 1904,).

Aspectos da produção escrita de Thomaz Galhardo8

A produção escrita de Thomaz Galhardo iniciou-se, presumi-

velmente, na década de 1880, com a publicação da única cartilha de 

sua autoria, Cartilha da infancia: ensino da leitura, publicada pela 

Livraria Francisco Alves.

Como complemento à cartilha, Galhardo escreveu dois livros de 

leitura, ambos publicados pela Livraria Francisco Alves: Segundo 

livro de leitura: para a infancia, com 1a edição em 1905 e que foi 

publicado, em 1934, também com o título: Na escola e no lar: se-

gundo livro de leitura para infância; e Terceiro livro de leitura: para 

a infancia, que teve sua 1a edição em 1902.

Os livros didáticos de Galhardo foram muito utilizados nas 

escolas brasileiras e tiveram grande aceitação por parte de alunos e 

professores, como se pode constatar pelo grande número de edições 

 7 Até o momento, não localizei a data em que Thomaz Galhardo recebeu essa 

homenagem.

 8 No Instrumento de Pesquisa (Santos, 2008b) foram reunidos os textos a que 

me refiro neste tópico.
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de sua cartilha e de seus livros de leitura. Cartilha da infancia, que 

como informado, teve sua 1a edição, presumivelmente, em 1880, 

mais de um século depois, em 1992, estava em sua 233a edição; e 

Terceiro livro de leitura, que teve sua 1a edição em 1902, alcançou, 

em 1929, sua 27a edição.9

Apresentação de Cartilha da infancia10

A Cartilha da infancia: ensino da leitura foi modificada e am-

pliada, em 1890, pelo professor Romão Puiggari, discípulo de Ga-

lhardo, e teve sua 2a edição em 1891, publicada pela Teixeira & 

Irmão Editores (SP). A Editora Paulo de Azevedo Ltda. (SP) pu-

blicou as edições: 177a, de 1953; 219a, de 1968; 221a, de 1971; 225a, 

de 1978; e 228a, de 1987. A 228a edição dessa cartilha foi publicada 

também pela Editora Francisco Alves no mesmo ano. Essa cartilha 

foi adotada oficialmente pelo governo paulista e pelo de outros 

estados do país.

Destaco a importante ligação de Thomaz Galhardo com o li-

vreiro e editor Francisco Alves,11 que, na inauguração da nova filial 

em São Paulo, o homenageou nomeando uma das “seções” da nova 

livraria com o nome de Thomaz Galhardo.

Para justificar a escolha do método silábico, que serviu de base 

para sua cartilha, Galhardo (1939, p.6) destaca: “Dos três métodos 

de ensino da leitura, antigo ou da soletração, moderno ou da silaba-

ção, e modernissimo ou da palavração, escolhemos o meio termo, 

sôbre cujas bases foi escrito o presente sistema”.

 9 Análise da permanência de cartilhas de alfabetização na cultura escolar brasi-

leira pode ser encontrada, sobretudo, em Mortatti (2000b).

 10 Como não foi possível localizar, até o momento, informações exatas sobre a 

data da 1a edição de Cartilha da infancia: ensino da leitura, optei por indicar 

apenas a década de 1880 como data provável dessa edição, conforme consta em 

alguns dos documentos que consultei.

 11 Detalhes sobre a publicação da cartilha pela Francisco Alves encontram-se em 

Santos (2008a).
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Essa cartilha caracteriza-se como uma “concretização” do mé-

todo da silabação ou silábico, considerado por Galhardo como 

“moderno” e “solução intermediária” mais adequada ao ensino da 

leitura e escrita às crianças naquele momento histórico. Trata-se de 

método sintético, de acordo com o qual se inicia o ensino da leitura 

com a apresentação das vogais formando famílias silábicas.

A cartilha contém 33 lições, iniciando-se com apresentação al-

ternada das vogais, formando ditongos. Na segunda lição é apre-

sentada a consoante “v”, seguida da família silábica, vocábulos e 

depois o exercício, que é constituído por um conjunto de sentenças, 

cujas palavras têm as sílabas separadas por hífen. 

A estrutura das lições mantém-se inalterada, do começo ao final 

da cartilha. Em cada lição é apresentada, no alto da página, a letra, 

seguida de sua classificação fonética entre parênteses. Logo depois 

dessa letra são apresentadas as famílias silábicas, repetidas, em sua 

maioria, três vezes e em ordem diferenciada; e, em seguida, são 

apresentados vocábulos e exercícios para a leitura. Da 2a lição até a 

32a mantém-se essa estrutura. 

A partir da 25a lição, aparecem nas sentenças dos exercícios 

pontos de interrogação e alguns outros sinais de pontuação, como 

vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos. O ponto-final foi utilizado 

somente nas sentenças apresentadas nas lições finais da cartilha.

Antes da 33a lição, na página 49, é apresentado o alfabeto em 

uma ordem aleatória, primeiramente em letras minúsculas e de-

pois em letras maiúsculas. Ao final de cada lição são apresentados 

exercícios para leitura, que se caracterizam como conjuntos de sen-

tenças com todas as palavras separadas em sílabas.

Nas páginas finais da cartilha são apresentadas seis pequenas 

narrativas: duas com todas as palavras separadas em sílabas (“A es-

cola” e “A carta”), e quatro com sentenças cujas palavras não estão 

separadas em sílabas (“A oração”, “A boca”, “Estradas de ferro” e 

“Os filhos do pescador”). Há, ainda, três poemas, sendo o primeiro 

sem título, o segundo intitulado “O amanhecer”, e o terceiro inti-

tulado “I – Amanhece...” (extraído do Segundo livro de leitura, de 

Thomaz Galhardo)
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Essas narrativas e esses poemas abordam assuntos relacionados à 

necessidade do bom comportamento das crianças na escola e em casa. 

Na 33a lição apresentam-se o dígrafo “ph” e as letras “y” e “k”, 

cada uma seguida de palavras separadas em sílabas. Essa lição é 

apresentada por último na cartilha, após os poemas, provavelmente 

devido a sua complexidade. 

Considerações finais

No momento histórico em que foi publicada a primeira edição 

de Cartilha da infancia, devido ao grande número de analfabetos, 

havia uma grande preocupação com a educação, em relação a como 

solucionar os problemas de analfabetismo e melhorar o ensino da 

leitura e da escrita. 

A fim de realizar mudanças na educação brasileira, foi promul-

gada, em 1879, a reforma “Leôncio de Carvalho” (Decreto de 19 

de abril de 1879), que, de acordo com Ribeiro (1979, p.66), “[...] é 

difundida e algumas (poucas) consequências práticas acontecem”. 

Ainda de acordo com essa autora, “[...] Leôncio de Carvalho enten-

dia que muito havia a ser feito para imprimir um impulso à educa-

ção” (ibidem, p.66). 

Dentre as medidas tomadas por Leôncio de Carvalho, destaco a 

Liberdade de Ensino, isto é, “[...] a possibilidade de todos os que se 

sentissem capacitados exporem suas ideias segundo o método que 

lhes parecesse mais adequado” (ibidem, p.66).

Pelo exposto, pode-se concluir que Cartilha da infancia foi ela-

borada seguindo princípios do método sintético, baseado na silaba-

ção e defendido pelo autor da cartilha como o mais eficiente para o 

ensino da leitura naquele momento histórico, assim como por seu 

discípulo, Romão Puiggari (1934, p.4), que afirma que o método de 

leitura, organizado pelo professor Thomaz Galhardo:

[...] tem oferecido vantagens extraordinárias sôbre todos os méto-

dos até hoje empregados em nossas escolas. E isto atestado por 
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todos quantos o têm empregado. Demonstra-o a grande aceitação 

que tem tido, obrigando os ativos editores a fazerem nova tiragem.

É importante ressaltar, ainda, que Puiggari, também autor de li-

vros de leitura, reformulou e “revitalizou” a Cartilha da infancia em 

1890, após, portanto, a proclamação da República e concomitante-

mente a um intenso movimento dos “reformadores” da instrução 

pública paulista, o qual culminou, entre outros importantes aspec-

tos, com a implantação oficial do método analítico para o ensino da 

leitura nas escolas públicas do estado, principal característica do 

segundo momento da história da alfabetização no Brasil, proposto 

por Magnani (1997) e Mortatti (2000a). 

Assim, apesar de se basear em método sintético, apesar da cres-

cente concorrência com tantas outras cartilhas que foram publica-

das nesse segundo momento, apesar de todas as novas disputas em 

torno dos métodos de alfabetização e apesar de outras novas ur-

gências sociais e políticas, essa cartilha continuou a ser largamente 

utilizada em escolas primárias brasileiras até o final do século XX.
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