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O PIONEIRISMO DE THEODORO DE 

MORAES (1877-1956) NA HISTÓRIA DO 
ENSINO DA LEITURA NO BRASIL1

Bárbara Cortella Pereira

Introdução

Nos anos iniciais do século XX, especialmente no estado de 

São Paulo, o ensino da leitura e escrita a crianças passou por uma 

importante reforma relativa a seus métodos e processos, iniciada na 

Escola Normal de São Paulo (ENSP) e na escola modelo, que esti-

veram à frente desse movimento de renovação no ensino da leitura, 

assim como alguns de seus “alunos-mestres”, que contribuíram 

para que essa reforma fosse colocada em prática efetivamente. 

De acordo com a proposta tornada oficial, os métodos sintéticos 

deveriam deixar de ser utilizados no ensino da leitura, por serem 

considerados tradicionais e menos eficientes, e os métodos analíti-

cos simbolizavam a renovação nesse ensino (Mortatti, 2000). Ins-

taurou-se, assim, a polêmica e a disputa em torno dos métodos de 

alfabetização, considerados por determinado grupo mais eficientes, 

caracterizando o “segundo momento” da história da alfabetização 

no Brasil (ibidem).

 1 Este texto é resultante de pesquisa de mestrado, desenvolvida com Bolsas 

CNPq e Fapesp, cujos resultados finais foram apresentados sob a forma de 

dissertação de mestrado (Pereira, 2009). Com adequações de redação, a dis-

sertação foi publicada em livro (idem, 2013) [N.O].
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118  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Entre os professores formados por essa importante instituição 

paulista que contribuíram para essa reforma no ensino da leitu-

ra e da escrita está o professor Theodoro de Moraes (1877-1956). 

Problematizar seu lugar na história do ensino da leitura e escrita em 

nosso país é meu objetivo neste texto, em que apresento os princi-

pais aspectos constitutivos do sentido do livreto A leitura analytica 

(1909), do documento oficial Como ensinar leitura e linguagem nos 

diversos annos do curso preliminar (1911) e dos seguintes livros didá-

ticos destinados ao ensino da leitura a crianças: Meu livro: primeiras 

leituras de accôrdo com o methodo analytico (1909); Meu livro: 

segundas leituras de accôrdo com o methodo analytico (1910?); Sei 

lêr: leituras intermediárias (1928); Sei lêr: primeiro livro (1928); e 

Sei lêr: segundo livro (1930).

Apresentação do professor Theodoro de Moraes 

A contribuição de Theodoro de Moraes para a educação brasi-

leira deve-se a sua profícua atuação profissional em cargos e funções 

no magistério paulista e a sua produção escrita, que é representativa 

de seu esforço em disseminar os princípios da assim denominada 

“pedagogia moderna”, matriz teórica do método analítico para o 

ensino da leitura. 

Theodoro de Moraes nasceu em 1877 e cresceu em um núcleo 

familiar em que as condições culturais e financeiras eram, no mí-

nimo, diferenciadas, para os padrões das décadas finais do século 

XIX. Como se sabe, nesse momento histórico, a minoria da po-

pulação brasileira frequentava a escola primária, e uma parcela 

bem ínfima, a escola de formação superior.2 Provavelmente a for-

mação intelectual e profissional de seu avô (médico) e de seu pai 

 2 Segundo Azevedo (1958, p.131), “[...] só essa educação de base literária – clás-

sica e de preparação para as profissões de advogados, médicos e engenheiros, 

conferia aos brasileiros um título, os elevava em dignidade social e ficava sendo 

ainda o caminho dos cargos importantes”.
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(juiz) tenha contribuído para a formação cultural de Theodoro de 

Moraes. Além disso, sua família valorizava a educação escolar, já 

que, em meados de 1883, matriculou-o na escola primária de Cuia-

bá (MT) e, posteriormente, na Escola Neutralidade, em São Paulo 

(SP), cujas bases do ensino eram o método intuitivo.3

Em 1889, Theodoro de Moraes casou-se, na cidade de Amparo 

(SP), com Joana Correa Rodrigues de Moraes, com quem teve nove 

filhos, e iniciou sua carreira de professor público nessa mesma cida-

de, no ano de 1898, como adjunto no Grupo Escolar “Luís Leite”, 

onde lecionou até 1902. 

Em 1903, regressou com sua família à capital do estado, para 

iniciar o curso secundário, na Escola Normal “Caetano de Cam-

pos”, momento bastante significativo e pouco tranquilo, pois ele 

renunciou ao conforto de sua vida familiar, profissional e financeira 

no interior do estado em busca de uma formação mais adequada 

como professor primário na capital paulistana. Diplomou-se, em 

1906, juntamente com outros cinquenta normalistas, tendo-se des-

tacado como um dos mais dedicados de sua turma.

Possivelmente, foi na escola modelo anexa à ENSP, instituição 

formadora de diferentes gerações de intelectuais, que Theodoro 

de Moraes teve seus primeiros contatos teóricos e práticos com os 

pressupostos do método analítico para o ensino da leitura, seja pelo 

conteúdo das matérias que compunham o programa, seja pelas 

aulas ministradas pelos professores ou, ainda, por meio das leituras 

de obras da pedagogia moderna. Inicialmente, Theodoro de Moraes 

observou e experimentou como aluno-mestre o ensino baseado nos 

princípios da pedagogia então moderna e, posteriormente, praticou 

com propriedade todo seu conhecimento como professor.

Em 1907, foi nomeado diretor do Grupo Escolar “Coronel Joa-

quim de Sales”, em Rio Claro (SP), pelo então diretor-geral da 

Instrução Pública, doutor Oscar Thompson, onde permaneceu por 

menos de um ano.

 3 A respeito do método intuitivo, ver especialmente Valdemarin (2004).
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120  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Em 1908, regressou à cidade de São Paulo, tendo sido nomeado 

professor na Escola Modelo Isolada do Largo do Arouche, onde 

permaneceu trabalhando por três anos. Em junho desse mesmo 

ano, foi nomeado redator efetivo da Revista de Ensino, órgão da 

Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, 

função na qual permaneceu até dezembro de 1909.

Theodoro de Moraes afastou-se da Escola Modelo Isolada do 

Largo do Arouche em 1910 para assumir o cargo de inspetor esco-

lar, novamente a convite do doutor Oscar Thompson. 

Em 1912, foi nomeado professor da nona cadeira da Escola Nor-

mal de São Carlos, em São Carlos (SP). Regressou à capital do esta-

do, em 1915, tendo sido nomeado professor de uma escola noturna 

dessa cidade. Meses depois, essa escola passou a ser denominada 

Grupo Escolar “Maria José”. 

De 1921 a 1928, atuou como diretor do Grupo Escolar “Luís 

Leite”, em Amparo (SP), junto ao qual, no primeiro ano de sua 

gestão, fundou a Biblioteca Infantil “Olavo Bilac”.

 Em 1928, Theodoro de Moraes foi nomeado pelo governo do 

estado de São Paulo para o cargo de inspetor estadual, junto à escola 

normal livre anexa ao Colégio N. S. do Amparo, tendo sido o pri-

meiro inspetor dessa escola normal. Em 12 de setembro de 1929, foi 

dispensado dessa função.

 Em 1930, Theodoro de Moraes foi nomeado novamente diretor 

do Grupo Escolar “Luís Leite”, onde permaneceu de 10 de no-

vembro daquele ano a 31 de janeiro de 1932. Foi, ainda, assistente 

técnico e chefe de serviço no Departamento da Educação do Estado 

de São Paulo, e se aposentou com mais de 36 anos de serviços dedi-

cados à educação. 

Conforme mencionado, Theodoro de Moraes iniciou sua car-

reira de professor público aos 21 anos. Desde suas primeiras ativi-

dades profissionais, mesmo antes de se formar na Escola Normal 

Secundária “Caetano de Campos”, demonstrou interesse pelos 

problemas do ensino, mais especificamente do ensino da leitura 

pelo método analítico.
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Iniciou sua produção de livros didáticos em 1909, com a pu-

blicação da cartilha Meu livro: primeiras leituras de accôrdo com 

o methodo analytico. Durante as primeiras décadas do século XX, 

continuou escrevendo cartilhas e livros de leitura baseados no mé-

todo analítico.

Ao longo de sua carreira no magistério, escreveu oito artigos em 

periódicos, uma conferência, três documentos oficiais, uma entre-

vista em jornal, um livreto, dois livros, treze livros didáticos – um 

caderno de aritmética, cinco cadernos de caligrafia, duas cartilhas 

e cinco livros de leitura –, uma palestra, três textos de literatura 

infantil e fez quatro traduções.

O texto mais antigo que localizei data de 1900, e o mais recente, 

de 1945, sem contar as muitas edições das cartilhas e dos livros de 

leituras para crianças que tiveram circulação nacional, com mais 

de um 1.208.000 exemplares impressos apenas pela Companhia 

Editora Nacional (SP).

Theodoro de Moraes e o método analítico

De acordo com Magnani (1997) e Mortatti (2000), o método 

analítico foi implantado na década de 1890 no estado de São Paulo, a 

partir das primeiras reformas da instrução pública,4 experimentado 

na ENSP, mediante as orientações de miss Browne e dona Maria 

Guilhermina Loureiro de Andrade, e utilizado em algumas concre-

tizações em livros de leitura. Foi, porém, durante a gestão de Oscar 

Thompson como diretor da ENSP e como diretor-geral da Instrução 

Pública do estado de São Paulo, nos anos iniciais do século XX, que 

esse método foi realmente “institucionalizado” nas escolas primá-

rias paulistas. Theodoro de Moraes teve uma participação efetiva 

nesse processo de sistematização teórica do método analítico com a 

publicação do livreto A leitura analytica (1909).

 4 Sobre as reformas da instrução pública paulista de 1890-1892, ver Magnani 

(1997) e Mortatti (2000a)
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Em 1910, um ano após a institucionalização do método analí-

tico para o ensino da leitura, Oscar Thompson escolheu − entre os 

inspetores escolares em atividade − Miguel Carneiro Júnior, João 

Pinto e Silva, Theodoro de Moraes e Mariano de Oliveira como 

responsáveis pela inspeção das matérias de leitura e de linguagem.

Após um ano de inspeção percorrendo diferentes municípios do 

estado de São Paulo, esses inspetores escolares constataram a falta 

de uniformização no ensino dessas duas matérias e elaboraram, em 

conjunto, o documento Como ensinar leitura e linguagem nos diver-

sos annos do curso preliminar (1911).

A leitura analytica (1909)5

No livreto A leitura analytica (1909), tem-se importante sín-

tese das ideias e práticas defendidas por seu autor, relativamente 

ao método analítico para o ensino da leitura, baseado nas con-

cepções de um ensino moderno, de acordo com os pedagogistas 

norte-americanos.

Além de divulgar o método analítico e reafirmar as vantagens 

deste em relação aos métodos sintéticos que até então se emprega-

vam rotineiramente no ensino da leitura, o objetivo de Theodoro de 

Moraes era fundamentar cientificamente o uso do método analítico 

para o ensino da leitura. Para tanto, recorreu inúmeras vezes a au-

tores norte-americanos e europeus, a fim de estabelecer um diálogo 

com o que havia de mais “moderno” na época (Magnani, 1997; 

Mortatti, 2000). Argumentava, exemplificando, as desvantagens 

do uso do método sintético para o ensino da leitura e seus prejuízos 

para a formação da criança, e exaltava as vantagens do método ana-

lítico. Afirmava que a unidade de sentido para o ensino da leitura 

deveria ser o conjunto de sentenças, ou “historietas”, e explicava, 

passo a passo, como esse ensino deveria ser praticado pelos profes-

sores, enfatizando a importância das estampas, para o estímulo da 

 5 Análise detalhada desse livreto, do documento oficial e dos livros didáticos 

apresentados nos tópicos que seguem encontra-se em Pereira (2009).
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observação e conversação, mediante as “palestras” iniciais com os 

alunos para que formassem sentenças completas em suas respostas, 

a utilização frequente do quadro-negro pelo professor e, por fim, o 

uso de uma cartilha adequada.

O livreto A leitura analytica teve ampla circulação no estado de 

São Paulo, com repercussão além de seu momento histórico. Em 

1909, foi publicado pela Typ. do Diário Official (SP), o que permite 

inferir que teve também circulação oficial, visto que essa tipografia 

imprimia documentos oficiais para a Diretoria-Geral da Instrução 

Pública Paulista. Em março desse mesmo ano, o capítulo I de A lei-

tura analytica foi publicado na Revista de Ensino. Em 1913, a Typ. 

Siqueira, Nagel & Comp. (SP) republicou o livreto, e, em 1945, 

a revista Educação o republicou, em formato de artigo, na seção 

“Metodologia”.

Como ensinar leitura e linguagem nos diversos annos 
do curso preliminar (1911)

Também de acordo com Magnani (1997) e Mortatti (2000), o 

documento Como ensinar leitura e linguagem...6 é emblemático das 

tentativas de implantação do método analítico nas escolas primárias 

do estado de São Paulo durante a primeira gestão de Oscar Thomp-

son (1909-1911) como diretor-geral da Instrução Pública. Foi uti-

lizado para a orientação dos professores do curso primário para 

processuar o ensino da leitura e da linguagem pelo método analítico, 

a fim de uniformizá-lo nas escolas públicas paulistas. Provavelmen-

te, também circulou entre as escolas de formação de professores, 

entre os administradores escolares e entre os autores de cartilhas e 

livros de leitura para o ensino pelo método analítico, influenciando-

-os nas elaborações de propostas e práticas para esse ensino.

Outro aspecto a ser destacado é a permanência desse documento 

para além do momento histórico em que foi publicado. A repu-

 6 Daqui em diante, quando mencionar esse documento oficial, utilizarei a 

seguinte forma abreviada: Como ensinar leitura e linguagem...
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blicação do documento analisado, em 1918, provavelmente está 

relacionada com a segunda gestão de Oscar Thompson na condição 

de diretor-geral da Instrução Pública Paulista, iniciada em 1917, e 

com suas metas de erradicação do analfabetismo no Brasil, median-

te o ensino da leitura pelo método analítico para crianças, jovens e 

adultos, entre outras iniciativas (Magnani, 1997; Mortatti, 2000).

De qualquer forma, esse documento teve, no momento histórico 

de sua publicação, importante e pioneira função de uniformização 

do método de ensino da leitura, assim como o documento oficial 

Instrucções praticas para o ensino da leitura pelo methodo analyti-

co – modelo de lições, expedido também pela Diretoria-Geral da 

Instrução Pública, em 1914, e elaborado pelos professores Mariano 

de Oliveira, Ramon Roca Dordal e Arnaldo de Oliveira Barreto.7 

Essas instruções dialogam com as do documento oficial Como en-

sinar leitura e linguagem... para o ensino da leitura pelo método 

analítico, a partir da “historieta”.

Cartilha e livros de leitura de Teodoro de Moraes 
(1909-1930)

De acordo com Magnani (1997) e Mortatti (2000a; 2000b), no 

início do século XX, já havia livros de leituras baseados no método 

analítico escritos por brasileiros. Mas o diretor da ENSP, Oscar 

Thompson, em 1904, ao regressar de sua viagem aos Estados Uni-

dos, trouxe consigo a moderna cartilha analítica, Cartilha de Ar-

nold, que foi vertida para o português, em 1907, por Manuel Soares 

de Ornellas. 

Presumo que Oscar Thompson tenha se mostrado entusias-

mado com a Cartilha Arnold. Possivelmente esse encantamento 

 7 Informações sobre Ramon Roca Dordal e Arnaldo de Oliveira Barreto encon-

tram-se em textos de Franciele Ruiz Pasquim e Vanessa Cuba Bernardes, 

respectivamente, que integram este livro. Estudos sobre esses autores e sua 

obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000), Pasquim 

(2010c) e Bernardes (2003).
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de Thompson pela cartilha norte-americana tenha se devido a sua 

proximidade com a professora miss Browne e seus ensinamentos da 

pedagogia norte-americana. Ou talvez sua opção por essa cartilha 

tenha se devido apenas ao modo de processuar o método analítico 

para o ensino da leitura, que, no caso de tal cartilha, estava mais 

próximo da “historieta”.

Como já apontaram Magnani (1997) e Mortatti (2000), foi nos 

moldes da Cartilha Arnold, e baseado em um plano adotado por 

Thompson, que Theodoro de Moraes elaborou a cartilha Meu livro: 

primeiras leituras (1909). É possível considerar que a inovação de 

tal cartilha em relação aos já existentes livros didáticos pelo método 

analítico de autores brasileiros estava no modo de processuar esse 

método, pois nessa cartilha o “todo” era considerado o “conjunto 

de sentenças”, ou “historietas”. 

Outras cartilhas baseadas no método analítico dialogam dire-

tamente com o método defendido e concretizado por Theodoro de 

Moraes, dentre elas destaco especialmente as cartilhas de Barreto 

(1909), Cardim (1910?) e Oliveira (1916), por serem recorrente-

mente citadas ao lado da cartilha de Moraes (1909) e a de Proença8 

(1926), que, apesar de ter sido publicada em década posterior, tam-

bém estabelece diálogo com as cartilhas que a antecederam (Mag-

nani, 1997; Mortatti, 2000; 2010a; 2010b; Bernardes, 2003; Oriani, 

2010; Pasquim, 2010; Sobral, 2007; Gazoli, 2010).

Um primeiro aspecto a ser destacado é que a Cartilha analytica 

(1909), de Barreto, foi publicada no mesmo ano em que a cartilha 

Meu livro: primeiras leituras..., de Theodoro de Moraes, e ambas 

estavam de acordo com os princípios do método analítico, sendo 

a “historieta” a unidade de estudo. Sendo assim, qual o motivo 

de a cartilha de Moraes ter sido considerada a primeira cartilha 

analítica brasileira, e não a de Barreto? Seria realmente a proxi-

 8 Informações sobre Antonio Frimino de Proença encontram-se em texto de 

Monalisa Renata Gazoli que integra este livro. Estudos minuciosos sobre esse 

autor e sua obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000) e 

Gazoli (2010).
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midade de Theodoro de Moraes com o diretor-geral da Instrução 

Pública, Oscar Thompson? O fato de Barreto dedicar sua cartilha 

a “OSCAR THOMPSON, o mais decidido propagandista, no 

Estado de São Paulo, do ensino da leitura pelo methodo analytico e 

AO THEODORO DE MORAES, o seu mais fino executor, como 

preito da mais justa homenagem [...]” seria realmente apenas uma 

homenagem ou uma estratégia para legitimar sua cartilha de acordo 

com as prescrições oficiais? 

Ao fim do exemplar da 27a edição da Cartilha analytica (1926) 

é apresentada uma seção intitulada “Modelo de lições”, transcrição 

adaptada do documento oficial Instrucções práticas para o ensino da 

leitura pelo methodo analytico – modelo de lições (1914) – modelo de 

lições. Após a explicação dos cinco passos para o ensino da leitura, os 

autores desse documento oficial aconselham que se passe para a lei-

tura de Meu livro, de Theodoro de Moraes. Segundo Barreto (1926, 

p.100), “Esta recommendação foi feita porque na occasião era o Meu 

livro o que mais se aproximava da orientação das Instrucções”.9 

Embora a cartilha de Theodoro de Moraes tenha sido expressa-

mente recomendada em diferentes momentos, é importante desta-

car que, comparativamente, Cartilha analytica, de Barreto (1909), 

teve número de edições, permanência e circulação maiores nos esta-

dos de Mato Grosso e Minas Gerais.

A Cartilha infantil pelo methodo analytico, de Cardim (1910?), e 

a Nova cartilha analytico-synthética, de Mariano de Oliveira (1916), 

aparecem inúmeras vezes citadas como melhores cartilhas analíti-

cas. Em 1918, essas três cartilhas foram eleitas pela comissão ava-

liadora da diretoria-geral da Instrução Pública paulista dos livros 

didáticos para o ensino da leitura como as melhores cartilhas analí-

ticas existentes.

 A Cartilha Proença, de Antonio Firmino Proença (1926), foi 

elaborada de acordo com os dois documentos oficiais que normati-

zaram esse método no estado de São Paulo, portanto, de certa forma, 

 9 Nesse trecho, Barreto refere-se ao documento oficial Instrucções praticas para 

o ensino da leitura pelo methodo analytico – modelo de lições (1914).
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dialoga com a cartilha de Moraes, signatário de um desses documen-

tos. No prefácio dessa cartilha, Proença informa que não teve pre-

tensão de originalidade e cita os trabalhos dos professores Theodoro 

de Moraes, Mariano de Oliveira, Arnaldo de Oliveira, Benedicto 

Tolosa, Gomes Cardim e Francisco Vianna.

A cartilha Meu livro: primeiras leituras de accôrdo com o me-

thodo analytico,10 de Moraes (1909), destinava-se ao ensino inicial 

da leitura pelo método analítico a alunos do primeiro ano do curso 

primário, tendo sido indicada e aprovada para a adoção nas escolas 

públicas do estado de São Paulo e de outros estados brasileiros e 

utilizada também em escolas particulares. Essa cartilha teve per-

manência duradoura além do momento histórico de sua primeira 

edição, tendo contribuído para a alfabetização de diferentes gera-

ções de crianças, por mais de quatro décadas, em diversos estados 

do país. Essa cartilha foi considerada pelos contemporâneos de 

Theodoro de Moraes e pelos seus pósteros como a primeira cartilha 

brasileira processuada de acordo com os princípios do método ana-

lítico, como já informei e questionei.

O livro de leitura Meu livro: segundas leituras... destinava-se 

ao ensino da leitura pelo método analítico aos alunos do segundo 

ano do curso primário, tendo sido aprovado e adotado pelo governo 

do estado de São Paulo, de outros estados e escolas particulares. 

Embora Meu livro: segundas leituras... também tenha permaneci-

do além do momento histórico de sua publicação e tenha formado 

no mínimo três diferentes gerações de crianças leitoras, não teve a 

mesma repercussão que a cartilha. Além disso, as menções a esse 

livro de leitura foram localizadas apenas em lista de livros aprova-

dos e quartas capas de outros livros didáticos.

Principalmente na cartilha Meu livro: primeiras leituras..., a 

maioria das “historietas” era composta por sentenças interrogativas, 

como se o autor estivesse dialogando com o aluno sobre a estampa 

 10 Daqui em diante, quando mencionar esses livros didáticos, utilizarei a seguin te 

forma abreviada: Meu livro: primeiras leituras... e Meu livro: segundas leituras...
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ou objeto concreto mencionado. No livro de leitura Meu livro: se-

gundas leituras..., além de “historietas” mais complexas, eram apre-

sentados também quinze poemas, ao que tudo indica, uma tentativa 

do autor de propiciar, já no segundo ano, textos que auxiliassem os 

alunos a uma leitura expressiva.

Os temas das “historietas” nesses dois livros didáticos também 

estão de acordo com os princípios teóricos do método analítico, 

visto que partem do “concreto” para o “abstrato”, do universo 

conhecido das crianças para o desconhecido, e, também de acor-

do com os princípios do regime republicano, segundo os quais se 

deveriam preparar as crianças para uma vida sadia, produtiva e, 

principalmente, dentro dos preceitos morais da época.

Outro aspecto a ser destacado é que Theodoro de Moraes atri-

buía grande importância às estampas no processo do ensino da 

leitura de acordo com os princípios teóricos do método analítico e 

do método intuitivo, pois considerava haver associação direta do 

pensamento com a forma gráfica. Portanto, as estampas não de-

sempenhavam função meramente ilustrativa das “historietas” do 

livro didático, mas faziam parte do método analítico, visto que a 

partir delas, ou até mesmo de objetos concretos, o professor deveria 

incentivar as crianças a formular sentenças completas sobre que 

observavam. Por esse motivo, Meu livro: primeiras leituras... e Meu 

livro: segundas leituras... apresentavam uma quantidade conside-

rável de estampas.

Os diversos exercícios apresentados nesses livros didáticos tam-

bém desempenhavam função importante no aprendizado da leitura, 

visto que propiciavam à criança melhor compreensão do processo 

de análise das sentenças em partes – palavras, sílabas, letras.

Quanto ao público leitor previsto, especialmente da cartilha 

Meu livro: primeiras leituras..., pode-se afirmar que não era for-

mado apenas pelas crianças do primeiro ano do curso primário, 

mas também por professores que ainda não tinham conhecimento 

e informações suficientes para utilizar esse método. Essa cartilha, 

portanto, foi escrita provavelmente com duas principais finalida-

des: para o ensino da leitura às crianças pelo método analítico e para 
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servir como “modelo” aos professores dos grupos escolares que 

ainda não sabiam como ensinar a leitura por esse “novo e revolu-

cionário” método.

Após quase duas décadas sem publicar livros didáticos para crian-

ças, em um momento histórico em que, segundo Magnani (1997) e 

Mortatti (2000), as questões de método deixaram de ser preocupação 

central para o ensino da leitura, e em outra fase de sua carreira no ma-

gistério paulista, com ampla experiência acumulada pelos diferentes 

cargos que exerceu, Theodoro de Moraes publicou pela Compa-

nhia Editora Nacional, em 1928, os livros de leitura graduadas, Sei 

lêr: leituras intermediárias e Sei lêr: 1o livro de leitura, e em 1930, e 

Sei lêr: 2o livro de leitura, todos integrantes da Série Cesário Mota.

Esses livros de leitura circularam amplamente nas escolas pri-

márias de São Paulo e de outros estados e tiveram também uma 

permanência para além do momento histórico de publicação das 

primeiras edições. Os dois primeiros tiveram uma média de cin-

quenta edições, e o outro chegou a ter 95 edições. Portanto, esses li-

vros de leitura contribuíram para a formação de diferentes gerações 

de crianças ao longo de quase três décadas.

Diferentemente dos primeiros livros didáticos publicados por 

Theodoro de Moraes, na década inicial do século XX, os livros 

de leitura Sei lêr não foram acompanhados de especificações ex-

plícitas de que estavam de acordo com o método analítico, pois 

no momento histórico de publicação de cada um deles não havia 

mais a necessidade dessa chancela, como avaliam Magnani (1997) 

e Mortatti (2000). No entanto, pude constatar que eles também 

foram elaborados de acordo com os princípios do método analítico, 

defendido por seu autor.

Assim como nos primeiros livros didáticos de Theodoro de Mo-

raes, esses livros de leitura também eram bastante ilustrados. No 

entanto, pode-se observar uma redução significativa na quantidade 

de estampas conforme se elevava o ano escolar a que se destinava o 

livro. Pode-se observar essa redução de estampas, por exemplo, no 

livro Sei lêr: 2o livro de leitura, destinado ao terceiro e quarto anos 

do curso primário.
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As “historietas” aumentaram progressivamente em complexi-

dade estrutural e formal, conforme os alunos avançavam no nível 

escolar. As temáticas dessas “historietas” continuavam de acordo 

com o universo da criança, partindo sempre do conhecido para o 

desconhecido, e com o objetivo de instruí-las de acordo com bons 

princípios morais, mas não mais estruturadas como em forma de 

diálogo, com sentenças interrogativas.

Nesses livros de leitura, Moraes também apresenta diversos 

poemas, intercalados entre as “historietas”, introduzindo uma 

quantidade maior de versos, quadras, provérbios populares, possi-

velmente para que as crianças exercitassem com mais naturalidade 

a leitura expressiva sugestionada por esse tipo de texto.

O encerramento da publicação das edições dos livros didáticos 

de Theodoro de Moraes, em 1956, pode estar ligado a dois fatos 

principais: a morte de Theodoro de Moraes nesse mesmo ano e 

a publicação, em 1957, da cartilha Upa! Cavalinho, de Louren-

ço Filho,11 considerada como uma inovação no ensino da leitura e 

publicada pela Melhoramentos, editora de destaque no ramo de 

livros didáticos, a partir da década de 1920.

No entanto, Theodoro de Moraes destaca-se pelo pioneiris-

mo, pois, uma vez tornada rotineira, a proposta desse autor para a 

concretização do método analítico incorporou-se ao saber-fazer de 

professores e passou a integrar certa tradição, que esse autor repe-

tiu em livros didáticos posteriores, da Série Sei lêr. A proposta da 

“historieta”, porém, lançou raízes na história do ensino da leitura e 

escrita no Brasil, e sua influência, a partir de então, pode ser cons-

tatada nas cartilhas e nos livros de leitura para principiantes publi-

cados ao longo de todo o século XX, e mesmo depois de seus livros 

terem deixado de ser publicados, como apontam Magnani (1997) e 

Mortatti (2000a; 2000b)

 11 Informações sobre Manoel Bergström Lourenço Filho encontram-se em texto 

de Estela Natalina Mantovani Bertoletti que integra este livro. Estudos minu-

ciosos sobre esse autor e sua obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), 

Mortatti (2000) e Bertoletti (1997; 2006).
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Considerações finais

Embora a face mais visível da atuação de Theodoro de Moraes no 

magistério paulista seja a concretização do método analítico nos livros 

didáticos destinados ao ensino da leitura a crianças, é importante des-

tacar que esse professor atuou pioneiramente, ao lado do diretor-ge-

ral da Instrução Pública, Oscar Thompson, para a institucionalização 

do método analítico para o ensino da leitura no estado de São Paulo, 

especialmente mediante a aplicação prática desse método nas aulas 

ministradas na Escola Modelo Isolada, considerada “modelo” aos 

professores dos grupos escolares que ainda não sabiam como ensinar 

a leitura por esse “novo e revolucionário” método; a sistematização 

dos princípios teóricos desse método no livreto A leitura analytica 

(1909); a “normatização” desse método no documento oficial Como 

ensinar leitura e linguagem...(1911); e sua “concretização” em cinco 

livros didáticos destinados ao ensino da leitura ao curso primário.

Portanto, a “tematização”, a “normatização” e a “concretiza-

ção” do método analítico, defendidas por Theodoro de Moraes, 

ocupam um lugar pioneiro na história do ensino da leitura no Brasil, 

com permanência além de seu momento histórico de publicação. 

As considerações e reflexões apresentadas até aqui permitem, por 

fim, afirmar que a atuação do professor Theodoro de Moraes e sua 

produção escrita representam sua incansável e pioneira defesa do 

método analítico para o ensino da leitura, no âmbito das “tematiza-

ções”, “normatizações” e “concretizações” relativas a esse ensino, 

tanto nas primeiras décadas do século XX quanto nas posteriores. 

A permanência de sua produção escrita por mais de quatro décadas 

é indicativa, também, da importância desse professor e de sua pro-

dução escrita na história do ensino da leitura as crianças no Brasil.
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