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ASPECTOS DA VIDA, DA ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL E DA BIBLIOGRAFIA DE E 
SOBRE ANTONIO FIRMINO DE PROENÇA 

(1880-1946)1

Monalisa Renata Gazoli

Introdução

Entre os vários professores formados pela Escola Normal de 

São Paulo (ENSP) está o sorocabano Antonio Firmino de Proença 

(1880-1946), que, após ter-se diplomado professor nessa importan-

te instituição de formação docente do início do século XX, passou a 

atuar em instituições escolares paulistas.

Com o objetivo de apresentar e problematizar a contribuição 

para a história do ensino da leitura e da escrita no Brasil, neste texto 

destaco dados referentes à vida, atuação profissional e bibliografia 

de e sobre esse professor,2 cuja produção escrita permite situá-lo 

como representativo do “segundo momento” (Magnani, 1997; 

Mortatti, 2000a; 2000b; 2010) da história da alfabetização no Bra-

sil. A ênfase em sua produção didática permite considerar que, 

ainda que ele não tenha defendido enfaticamente o método analí-

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

Fapesp, cujos resultados finais foram apresentados sob a forma de dissertação 

de mestrado (Gazoli, 2010a). Com adequações de redação, a dissertação foi 

publicada em livro (idem, 2011) [N.O.].

 2 Referências de textos com informações sobre vida, atuação profissional e pro-

dução escrita de Proença estão reunidas em Gazoli (2013).
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136  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

tico como o “melhor e mais eficiente” para o ensino das matérias 

escolares, inclusive para o ensino da leitura, como fizeram vários 

de seus contemporâneos,3 a contribuição de Proença é significativa 

para a disseminação desse método, visto que apresenta, nos textos 

de suas autoria, propostas de “concretização” para o ensino pelo 

método analítico.

Dados biográficos e atuação profissional de 
Antonio Firmino de Proença

Filho de Francisco de Proença e de Francisca Amelia de Pro-

ença, Antonio Firmino de Proença nasceu na cidade paulista de 

Sorocaba, em 26 de julho de 1880. 

Entre os anos de 1896 e 1990, o professor foi membro do Grê-

mio Literário “13 de Março”, em Sorocaba, e do Centro Sorocaba-

no de Letras (A. I., 1949, p.23).

Casou-se4 com Isaura Ciriaco de Arruda Proença, com quem 

teve quatro filhos: Alaor de Proença, Aristofanes de Proença, Cleo-

fanes de Proença e Fátima de Proença Nogueira da Silva. 

O início de suas atividades de como professor deve-se, segundo 

o autor do artigo “Um vulto sorocabano”, ao fato de que, sendo 

ele “[...] moço estudioso, concentrado e muito dado aos estudos, 

não tinha pendores para a carreira comercial, e foi por isso que ao 

fechar-se a casa em que era auxiliar, rumou para São Paulo para 

conseguir sua matrícula na Escola Normal da Praça da República” 

 3 Dentre esses contemporâneos, destaco os professores e inspetores de ensino 

Theodoro de Moraes, Miguel Carneiro Junior, João Pinto e Silva e Mariano de 

Oliveira, que não apenas defenderam o método analítico como mais eficiente, 

mas também elaboraram o documento oficial intitulado Como ensinar leitura 

e linguagem nos diversos annos do curso preliminar (1911), a fim de uniformizar 

o ensino da leitura por esse método. Para mais informações sobre esse docu-

mento, ver Magnani (1997), Mortatti (2000) e Pereira (2009).

 4 Até o momento da redação final deste texto, não foi possível localizar a data 

em que Antonio Firmino de Proença e Isaura Arruda casaram-se, assim como 

a data de nascimento e morte de seus filhos.
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(ibidem, p.23). É provável, entretanto, que, sendo Proença de uma 

família urbana e que dispunha, possivelmente, de algum recur-

so financeiro, tenha se interessado pelo magistério como forma 

de ascender socialmente e ocupar lugar de destaque na sociedade 

paulista. 

Ingressou, portanto, como aluno do magistério primário na 

ENSP, em 1901, tendo-se diplomado em 1904. Foi nessa escola que 

esse professor teve seus primeiros contatos com os pressupostos do 

método analítico, tendo sido na escola modelo anexa à ENSP que 

ele observou, praticou e experimentou o ensino baseado nos princí-

pios da então “pedagogia moderna”, sobretudo os que se referiam 

ao ensino da leitura pelo método analítico.

Após formar-se professor, Proença iniciou, em 1905, suas ati-

vidades profissionais como professor da Escola Complementar 

de Guaratinguetá5 e, posteriormente, da Escola Complementar de 

Piracicaba6 (Apontamentos..., 1914). 

 Em 1913, assumiu o cargo de professor da “13a Cadeira – Méto-

dos e processos de ensino, crítica pedagógica e exercícios de ensino” 

− na Escola Normal Secundária de São Carlos,7 na cidade paulista 

de mesmo nome (Ozelin, 2006, p.27). Assumiu, no mesmo ano, a 

função de diretor interino dessa escola, em virtude da licença do 

diretor efetivo, professor Juvenal Penteado.8 

 5 A Escola Complementar de Guaratinguetá foi instalada em 1903 (Tanuri, 

1979, p.105).

 6 A Escola Complementar de Piracicaba foi instalada em 1897 (Tanuri, 1979, 

p.105) e, a partir de 1911, passou a ser denominada Escola Normal Primária 

de Piracicaba (Tanuri, 1979, p.126).

 7 A Escola Normal Secundária de São Carlos foi instalada em 1911 (Tanuri, 

1979, p.127).

 8 Juvenal Penteado ([18--]-1919) diplomou-se professor pela ENSP e, entre 

outras atividades, foi diretor da Escola Normal Secundária de São Carlos. Em 

1919, ano em que esse professor faleceu, Antonio Firmino de Proença teve 

publicado um artigo na Revista da Escola Normal de São Carlos no qual o 

homenageia. Até o momento da redação final deste texto, não localizei outras 

informações sobre Juvenal Penteado, como data e local de nascimento e esco-

las nas quais atuou.
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Antonio Firmino de Proença lecionou na Escola Normal Se-

cundária de São Carlos com os professores: Theodoro de Moraes9, 

professor da “9a Cadeira Geografia e Astronomia”; Juvenal Pen-

teado, professor da “3a Cadeira – Francês e Inglês”; João Lourenço 

Rodrigues10, professor da “5a Cadeira – Aritmética e Álgebra”; 

João Augusto de Toledo11 e Carlos da Silveira12, ambos professores 

da “11a Cadeira – Psicologia Experimental, Pedagogia e Educação 

Cívica” (ibidem).

Entre 1916 e 1917, voltou a assumir a direção da Escola Normal 

de São Carlos; entre 1917 e 1919, voltou, provavelmente, a lecionar 

como professor da “13a Cadeira”; e entre 1922 e 1927, voltou a diri-

gir essa escola (D’Ávila, 1946a, p.146).

Atuou também como professor e diretor na Escola Normal Pri-

mária de Pirassununga13, em Pirassununga (SP) (Apontamentos..., 

 9 Informações sobre Theodoro de Moraes encontram-se em texto de Bárbara 

Cortela Pereira que integra este livro. Estudos minuciosos sobre esse autor e 

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

(2009) [N. O.].

 10 João Lourenço Rodrigues diplomou-se, em 1890, pela ENSP.

 11 João Augusto de Toledo (1879-1941) diplomou-se professor pela Escola 

Complementar de Itapetininga, em 1900, e foi professor em diversas escolas 

do estado de São Paulo. Em 1925, foi nomeado inspetor-geral de ensino e, 

em 1930, assistente técnico da ENSP. Em 1932, passou a ocupar o cargo de 

diretor-geral do Ensino no estado de São Paulo, tendo atuado, posteriormente, 

como professor assistente na Escola Normal da Praça da República (Melo, 

1954, p.637), voltando, assim, a atuar juntamente com o professor Antonio 

Firmino de Proença, com quem já havia trabalhado na Escola Normal Secun-

daria de São Carlos (Ozelin, 2006, p.82-3).

 12 Carlos da Silveira diplomou-se professor, em 1903, pela Escola Normal da 

Praça da República. Dentre os cargos que exerceu, destaco: secretário da 

Escola Normal Secundária de São Carlos (1912), inspetor da Escola Normal 

Livre do Colégio Santa Inês (1928), redator-chefe da revista Educação (1930), 

professor de Psicologia e Pedagogia do Curso Normal do Instituto Pedagógico 

(1930), catedrático de História da Civilização do Instituto de Educação de São 

Paulo (1933) e membro da Sociedade de Educação de São Paulo, tendo exer-

cido, também, o cargo de vice-presidente (1924) (Melo, 1954, p.596).

 13 A Escola Normal Primária de Pirassununga foi instalada em 1911 (Tanuri, 

1979, p.127).
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1914), tendo lecionado e dirigido também o Ginásio do Estado de 

São Paulo,14 na cidade de Campinas (SP) (Estrada, 1929, p.310).15

Assumiu o cargo de inspetor-geral do Ensino no estado de São 

Paulo, em 1928, durante a licença do professor Benedicto Maria 

Tolosa,16 tendo sido efetivado em 1929, quando Tolosa aposentou-

-se (Nomeações, 1929, p.339). Proença, entretanto, atuou como 

inspetor-geral do ensino somente entre 1928 e 1930, provavelmen-

te porque a “[...] revolução ocorrida em outubro de 1930 ocasionou 

a troca de todos os cargos públicos considerados de confiança” 

(Nery, 2009, p.81).

Concomitantemente à sua atuação como professor e diretor de 

escolas normais, foi membro de duas importantes associações de 

professores do estado de São Paulo: a Sociedade de Educação,17 

entre, pelo menos, 1927 e 1931, tendo integrado a comissão “En-

sino primário”, com Branca Canto e Mello,18 Hortência Pereira 

 14 O Ginásio do Estado de Campinas, segundo instalado no estado de São Paulo, 

foi criado em 1896. O primeiro ginásio foi o da cidade de São Paulo, inaugu-

rado em 1894 (Tanuri, 1979, p.77).

 15 Não localizei, até o momento da redação final deste texto, a data em que 

Antonio Firmino de Proença atuou como professor e diretor da Escola Normal 

Primária de Pirassununga e do Ginásio do Estado de São Paulo.

 16 Diplomado, em 1891, pela ENSP, Benedicto Maria Tolosa foi redator efetivo 

das Comissões de Redação da Revista de Ensino, de 1908 até, pelo menos, 

1912, e exerceu vários cargos no magistério público paulista. É autor de Car-

tilha de alfabetização (1923) (Mortatti, 2000, p.107).

 17 “O ciclo de vida da Sociedade de Educação envolve dois períodos, o que ocor-

reu em função da cessação das atividades da entidade em um tempo interme-

diário. Dessa forma, classificamos a primeira fase no período que vai de 23 de 

novembro de 1922, quando ocorre a reunião inaugural, a 20 de novembro de 

1924, quando ocorre a última reunião documentada dessa primeira fase. A 

segunda fase corresponde ao período de 27 de agosto de 1927, quando ocorre 

a primeira sessão após a reunião de reorganização e vai até, provavelmente, 

meados de 1931” (Nery, 2009, p.29).

 18 Até o momento da redação final deste texto, localizei, sobre Branca de Castro 

do Canto Melo, apenas as informações de que nasceu na cidade de São Paulo e 

foi professora de História Geral no Instituto de Educação “Caetano de Cam-

pos”, provavelmente nos anos iniciais da década de 1930.
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Barreto,19 José de Azevedo Antunes, Renato Jardim20 e Zuleika 

de Barros Pereira; e o Centro do Professorado Paulista (CPP), em 

7 de março de 1930, tendo sido o sétimo sócio dessa entidade. 

Nos anos iniciais da década de 1930,21 Proença assumiu a di-

reção da Escola Normal da Praça da República, na capital do es-

tado de São Paulo, tendo sido o 18o Diretor a assumir essa função 

nessa escola. Em 1931, assumiu a direção do Instituto Pedagógico 

“Caetano de Campos”, situado na capital do estado de São Paulo 

(D’Ávila, 1946b, p.107), função que exerceu até 1933, quando 

passou a “Professor-Chefe da 5a Seção” – “Prática de Ensino” – da 

Escola de Professores do Instituto de Educação,22 também situado 

na capital do estado de São Paulo. Foi também diretor da escola 

primária desse instituto (Evangelista, 2002, p.111; 113). 

Em 1936, por indicação de Fernando de Azevedo, então diretor 

do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 

Proença afastou-se do cargo de professor e diretor da escola primá-

 19 Até o momento da redação final deste texto, não localizei informações sobre 

Hortência Pereira Barreto, José de Azevedo Antunes e Zuleika de Barros 

Pereira.

 20 Juntamente com M. B. Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, Renato Jar-

dim fundou, em 1922, a Sociedade de Educação. Entre 1922 e 1924, foi diretor 

da ENSP, “[...] quando se afasta para assumir o então recém-criado Tribunal 

de Contas de São Paulo, tornando-se, depois, Diretor-Geral da Instrução 

Pública do Rio de Janeiro e ministro de Estado.” (Mortatti, 2000, p.183).

 21 Até o momento da redação final deste texto, não localizei a data precisa em que 

Antonio Firmino de Proença passou a atuar como diretor da Escola Normal da 

Praça da República.

 22 O Instituto Pedagógico “Caetano de Campos” passou a ser denominado 

“Instituto de Educação”, em 21 de fevereiro de 1933. Esse Instituto era cons-

tituído, nesse período, pelas seguintes escolas e anexos: escola de professores; 

escola secundária; escola primária; jardim da infância; e biblioteca. O ensino 

na escola de professores era distribuído em cinco seções: Educação; Biologia 

Aplicada à Educação; Psicologia Aplicada à Educação; Sociologia Aplicada à 

Educação; e Prática de Ensino (Decreto no 5.846, de 21 de fevereiro de 1933). 

A respeito dos institutos de educação do estado de São Paulo, ver, especial-

mente, Labegalini (2005).
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ria do Instituto de Educação e assumiu a direção da escola secundá-

ria no mesmo Instituto (ibidem, p.113). 

Em 1938, com o fechamento do Instituto de Educação pelo 

interventor federal do estado de São Paulo, Adhemar de Barros,23 

Proença assumiu a direção da Escola Normal Modelo da Capital,24 

na cidade de São Paulo (ibidem, p.171). 

Após 35 anos de atuação profissional, em 1939, esse professor 

aposentou-se, mas continuou atuando no magistério paulista: nos 

anos iniciais da década de 1940, ajudou a fundar o Ginásio “Caeta-

no de Campos”, onde foi professor e diretor (Melo, 1954, p.500). 

Após um período atuando como diretor desse ginásio, voltou 

à cidade de Sorocaba, com problemas de saúde, tendo retornado, 

em meados da década de 1940, para a cidade de São Paulo, onde 

faleceu, no dia 4 de abril de 1946, vítima de hipertensão arterial e 

edema pulmonar (A. I., 1949, p.29). 

Após sua morte, recebeu várias homenagens: contemporâneos 

seus escreveram textos em jornais de notícias e revistas; ruas nas 

cidades de São Paulo e Sorocaba receberam seu nome; e foi eleito 

patrono de uma escola estadual na cidade de São Paulo.25

Bibliografia de Antonio Firmino de Proença26

Concomitantemente à sua atuação profissional, Antonio Firmi-

no de Proença escreveu vários artigos em revistas pedagógicas de 

 23 O piracicabano Ademar Pereira de Barros (1901-1969) exerceu vários cargos 

públicos, entre eles: prefeito da cidade de São Paulo, entre 1957 e 1961, inter-

ventor federal no estado de São Paulo, entre 1938 e 1941; e duas vezes gover-

nador do estado de São Paulo, entre 1947 e 1951 e entre 1963 e 1966 (Beloch; 

Abreu, 1984, p.334).

 24 A Escola Normal Modelo da Capital passou a denominar-se Escola “Caetano 

de Campos” em 1939 (Decreto no 10.776, de 12 de dezembro de 1939). 

 25 A denominação atual dessa escola é Escola Estadual “Professor Antonio Fir-

mino de Proença”.

 26 As informações sobre a bibliografia de e sobre Antonio Firmino de Proença 

foram extraídas de Gazoli (2013).
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destaque no momento histórico no qual atuou, assim como vários 

livros didáticos. Os textos que compõem a bibliografia sobre ele 

foram citados em escritos de seus contemporâneos e de pesquisa-

dores décadas após sua morte.27

Sua produção didática é composta por uma cartilha, Cartilha 

Proença (1926), e cinco livros de leitura: Leitura do principiante 

(1926); 1o livro de leitura (1926); 2o livro de leitura (1927); 3o livro 

de leitura (1928); e 4o livro de leitura (1928). Esses seis livros, como 

informei, integram a “Série de Leitura Proença”.

O autor escreveu, ainda, um livro sobre Geografia, intitulado 

Como se ensina geographia (1928), que integra a Coleção Biblioteca 

de Educação,28 organizada por M. B. Lourenço Filho,29 em 1927, 

pela Companhia Melhoramentos de São Paulo (Weiszflog Irmãos 

Incorporada).30

Dois livros de sua autoria foram publicados por outras editoras: 

Escreva certo! (1939?), pela Atena Editora, cujo prefaciador é Dácio 

 27 No instrumento de pesquisa (Gazoli, 2013) encontra-se um total de 187 refe-

rências de textos, sendo 110 de textos escritos por Antonio Firmino de Proença 

e 77 de textos com menções a ele, sua atuação profissional ou produção escrita 

e/ou citações de seus textos. Ordenei essas referências em duas seções, a saber: 

Bibliografia de Antonio Firmino de Proença (110 referências); e Bibliografia 

sobre Antonio Firmino de Proença, sua produção escrita e atuação profissional 

(77 referências). A primeira seção foi dividida em sete subseções, de acordo 

com o tipo de texto. Os títulos das subseções e a correspondente quantidade 

de referências são os seguintes: artigos em periódicos, 31; livros sobre educa-

ção, dois; cartilha de alfabetização, dezessete; livros de leitura, 52; livros de 

Geografia, três; plano de aula, um; e outros, quatro. Essa subseção é composta 

por referências de textos que não são didáticos, diferentemente das outras 

subseções, que são compostas unicamente por referências de textos didáticos.

 28 A Coleção Biblioteca de Educação foi organizada por M. B. Lourenço Filho 

para a Editora Melhoramentos e foi publicada entre 1927 e 1970, totalizando 

37 títulos. Sobre essa coleção, ver, entre outros, Carvalho e Toledo (2004).

 29 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) [N. O.]

 30 Para maiores informações sobre esse livro, ver, especialmente, Santos (2005).
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Pires Corrêa;31 e Palestras pedagogicas (1930),32, pela Diretoria-

-Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo.

Os artigos de Proença foram publicados em quatro revistas pe-

dagógicas, assim distribuídos: doze na Revista da Escola Normal de 

São Carlos;33 dois na revista Excelsior!;34 treze na revista Educação; 

e quatro na Revista do Professor.35 Nesses artigos, o autor aborda 

temas como: metodologia do ensino de geografia, metodologia do 

ensino de Matemática, metodologia do ensino de Ciências e meto-

dologia do ensino de Língua Portuguesa; e homenagem póstuma ao 

professor Juvenal Penteado ([18--]-1919). 

Em seus artigos veiculados na Revista Educação, ao autor apre-

senta vários planos de aula – “sugestões didáticas” – sobre conteúdos 

 31 Dácio Pires Corrêa nasceu em Tietê (SP), em 26 de outubro de 1895, e exerceu 

vários cargos no magistério nacional, entre eles o de diretor-geral da Instrução 

Pública do estado de São Paulo (Melo, 1954, p.161).

 32 Para maiores detalhes sobre esse livro, ver, especialmente, Gazoli (2008).

 33 A Revista da Escola Normal de São Carlos foi publicada entre 1916 e 1923 por 

iniciativa de professores da Escola Normal de São Carlos, poucos anos após 

a inauguração dessa instituição, em 1911. Nessa revista foram publicados 

somente artigos inéditos escritos por professores e diretores de escolas normais 

(Ozelin, 2006, p.6). Os treze fascículos dessa revista são compostos por artigos 

escritos por 27 colaboradores (Ozelin, 2006, p.49), entre eles Antonio Firmino 

de Proença, que, concomitantemente às atividades desenvolvidas como profes-

sor e diretor na Escola Normal de São Carlos, escreveu doze artigos para essa 

revista, sendo que quatro deles integram a seção intitulada “Ensino primario”.

 34 A revista Excelsior! foi uma iniciativa do Grêmio Normalista “Vinte e Dois 

de Março”, da Escola Normal de São Carlos, desde a criação dessa escola, em 

1911, até 1916. A circulação dessa revista era ampla, e sua distribuição, gra-

tuita “[...] para todos os alunos da Escola Normal de São Carlos – todos sócios 

do grêmio normalista – [...] não há informações sobre vendas ou assinaturas 

para pessoas externas a essa instituição. [...] além de circular em toda a Escola 

Normal de São Carlos e da sociedade local, alcançava outras cidades do estado 

de São Paulo e até mesmo fora dele” (Silva, 2007, p.30).

 35 Em 1934 foi publicado o primeiro número da Revista do Professor, órgão do 

Centro do Professorado Paulista (CPP) fundado em 1930 por Sud Mennucci, 

também fundador da revista. Esse professor “Contou com grande apoio e 

incentivo das autoridades governamentais, notadamente do Dr. Amadeu 

Mendes, Diretor Geral do Ensino do Estado de São Paulo, no ano de 1930” 

(Santos, 2001, p.30), para a fundação dessa revista. 
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dos programas escolares primários. Nos artigos publicados na revista 

Excelsior! e na Revista da Escola Normal de São Carlos, além de pla-

nos de aula, apresenta considerações sobre “lições indutivas, deduti-

vas e intuitivas” e defende o aprendizado pelo método ativo e direto. 

Os artigos escritos por Proença publicados em revistas peda-

gógicas concentram-se entre 1913 e 1934, sendo que nesse período 

de 21 anos esse professor não teve artigos publicados em somente 

nove anos: 1914, 1915, 1924, 1925, 1926, 1927, 1931, 1932 e 1933. 

Destaco que não localizei artigos de sua autoria publicados tanto 

entre 1905 e 1912, ou seja, nos anos iniciais de sua atuação como 

professor, quanto entre 1935 e 1946, anos finais de sua atuação 

profissional.

Em 1929, publicou seis artigos, enquanto nos demais anos a 

quantidade variou entre um e quatro artigos. Nesse ano o autor 

atuava como inspetor-geral do Ensino, como informei, o que talvez 

explique a facilidade que teve para divulgar suas ideias, consideran-

do-se as possíveis relações que estabeleceu com pessoas influentes 

desse período, ou mesmo a influência que ele, ocupando esse cargo, 

exercia sobre seus contemporâneos. Entre 1924 e 1927, provavel-

mente não tenha escrito artigos porque se dedicava à elaboração 

de seus livros didáticos, que começaram a ser publicados em 1926 

(Cartilha Proença, Leitura do principiante e 1o livro de leitura), 1927 

(2o livro de leitura) e 1928 (3o livro de leitura).

O único livro sobre educação que Proença escreveu, intitulado 

Palestras pedagogicas, foi publicado duas vezes: em 1930, ano em 

que ocupava o cargo de diretor da Escola Normal da Praça da Re-

pública, e em 1938, ano em que passou a responder pela direção da 

Escola Normal Modelo, na cidade São Paulo. Considerando que 

esse livro foi publicado pela Diretoria-Geral da Instrução Pública 

do Estado de São Paulo, é possível presumir que a proximidade de 

seu autor com tal órgão público pode, como no caso dos artigos pu-

blicados, ter facilitado a publicação e reedição do livro.

Cartilha Proença foi publicada pela Companhia Melhoramen-

tos de São Paulo (Weiszflog Irmãos Incorporada), com a 1a edição 

em 1926, e a última, a 84a, em 1955. 
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As 52 referências dos livros de leitura que localizei referem-

-se aos seguintes livros: Leitura do principiante, 1o livro de leitura, 

2o livro de leitura, 3o livro de leitura e 4o livro de leitura. Cartilha 

Proença, embora também componha a “Série de Leitura Proença”, 

teve suas referências reunidas por mim, em seção específica, por ter 

características e finalidades distintas daquelas dos livros de leitura. 

Como se ensina geographia teve sua 1a edição publicada em 1928 

e a última provavelmente em 1932, sempre pela Companhia Me-

lhoramentos de São Paulo e variando entre 104 e 105 páginas não 

ilustradas, tendo como prefaciador Lourenço Filho. 

Escreva certo!, como informei, é um dos dois livros escritos por 

Proença que não foram publicados pela Editora Melhoramentos, 

mas pela Atena Editora (SP), em 1939. Esse livro é composto por 

setenta páginas não ilustradas e prefaciado por Dácio Pires Corrêa, 

tendo sido editado pelo menos três vezes. Na 3a edição, publicada 

em 1943, o autor apresenta, nas 75 páginas que integram o livro, as 

regras ortográficas estabelecidas pela Reforma Ortográfica assina-

da em janeiro de 1943. 

Destaco que, na capa desse livro, o nome do professor Antonio 

Firmino de Proença, para indicação da autoria, é substituído pela 

expressão “Por um professor”. Todavia, por meio de informações 

apresentadas por Melo (1954), é possível afirmar que esse livro é de 

autoria do autor aqui estudado.

No livro Palestras pedagogicas,36 publicado em 1930, encon-

tram-se versões escritas de duas palestras proferidas pelo professor 

Proença, na condição de inspetor-geral do Ensino Secundário do 

Estado de São Paulo.37. Essa publicação, que contém 34 páginas, foi 

editada pelo Departamento de Publicidade da Diretoria-Geral da 

Instrução Pública do Estado de São Paulo e organizada pelo doutor 

 36 Palestras pedagogicas é também o título do livro do psicólogo e filósofo norte-

-americano Willian James (1842-1910), traduzido para a língua portuguesa, 

em 1917, pelo professor Theodoro de Moraes (1877-1956).

 37 Até o momento da redação final deste texto, não foi possível precisar a data em 

que cada uma das palestras foi proferida.
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Amadeu Mendes, que ocupava, na ocasião, o cargo de diretor-geral 

da Instrução Pública desse estado. 

Por meio de seus artigos em revistas pedagógicas e de seus livros 

didáticos, Proença auxiliou o trabalho do professor primário em 

sala de aula, uma vez que em seus artigos são apresentados quase 

que exclusivamente planos de aulas. É provável que sua atuação 

como professor da matéria Metodologia e a Prática de Ensino o 

tenha auxiliado na elaboração de seus artigos e livros didáticos. 

Ainda que não tenha sido um defensor enfático do método analí-

tico, seus textos apresentam propostas de “concretização” desse 

método para as várias matérias do curso primário, inclusive para o 

ensino da leitura. 

Bibliografia sobre Antonio Firmino de Proença

São apresentadas, a seguir, informações referentes a textos nos 

quais esse professor e/ou sua produção escrita são mencionados ou 

citados. 

Até a finalização do instrumento de pesquisa mencionado, loca-

lizei 77 referências de textos com menções a Proença ou citações de 

sua obra, assim distribuídos: livros, dois; textos acadêmicos, dois; 

textos em anais de eventos, treze; artigos em periódicos, dois; textos 

de homenagem póstuma, cinco ; e textos com menções a Proença, 

sua atuação profissional ou produção escrita e/ou citações de tex-

tos seus, 53. As 53 referências que integram a última subseção são 

distribuídas em quatro outras subseções, tendo obtido a seguinte 

quantidade em cada uma delas: menções e/ou citações em livros, 

doze; menções e/ou citações em artigos em periódicos, quinze; 

menções e/ou citações em jornais de notícias, três; e menções e/ou 

citações em textos acadêmicos: 23. 

Não localizei, com data de publicação até 2007, textos que tra-

tam especificamente da bibliografia de Proença, em especial seus 

livros didáticos. Localizei, entretanto, textos, a partir de 2007, em 

que se apresentam resultados da “análise da configuração textual” 
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de livros didáticos escritos por esse professor, assim como textos 

que estão de alguma forma vinculados aos resultados de pesquisas 

que desenvolvi em nível de iniciação científica (IC)38 e de mestrado. 

Textos com menções a Proença, sua atuação profissional ou 

produção escrita e/ou citações de textos seus, entretanto, foram 

publicados desde 1917 até 2013, com intervalos consideráveis de 

publicação entre: 1918 e 1927; 1940 e 1945; 1960 e 1967; e 1981 e 

1989. A partir do ano de 1990, iniciam-se publicações regulares de 

textos com menções a Proença, sua atuação profissional ou produ-

ção escrita e/ou citações de textos seus, com intervalos de publica-

ção que variam entre um e três anos, sendo que, a partir do ano de 

2000, essas publicações ocorrem em todos os anos, impulsionadas 

pela publicação da pesquisa de Magnani (1997) e Mortatti (2000)

Os textos publicados entre 1917 e 1968 com menções a Proen-

ça, sua atuação profissional ou produção escrita e/ou citações de 

textos seus têm características marcadamente distintas dos publi-

cados após esse período. O conteúdo dos textos publicados entre 

1917 e 1968 varia entre: divulgação dos livros didáticos escritos 

por Proença, com destaque para a eficiência do método analítico 

neles “concretizados”; e homenagens póstumas a esse professor. 

Entre os anos de 1974 e 2013, entretanto, os textos com menções a 

ele, sua atuação profissional ou produção escrita e/ou citações de 

seus textos apresentam, geralmente, um dos textos que integram a 

produção didática Proença, com outros livros didáticos publicados 

no mesmo período, ou em período imediatamente anterior, com o 

objetivo de compreender o momento histórico no qual esses livros 

foram publicados. 

Foi publicada, em 2010, uma coletânea de textos sobre Proença, 

organizada por Razzini (2010), na qual são abordados diferentes 

aspectos da vida profissional e pessoal desse professor. Entre os 

capítulos dessa coletânea, têm-se: “Bibliografia de e sobre Antonio 

 38 Este texto também resulta 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 (Gazoli, 2007). Artigo com 

conteúdo semelhante encontra-se em Oliveira (2011b) [N.O.].
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Firmino de Proença: um instrumento de pesquisa” (Gazoli, 2010b) 

e “Antonio Firmino de Proença, na história da alfabetização no 

Brasil” (Mortatti, 2010). 

Em 2011, foi publicado o livro intitulado Série de leitura Proença 

e o ensino da leitura no estado de São Paulo (Gazoli, 2011), no qual 

são apresentados resultados da análise da configuração textual dos 

livros que integram a série de leitura escrita pelo professor Proença.

Como informei, localizei treze textos em anais de eventos, e 

em onze deles abordo a bibliografia de e sobre Antônio Firmino 

de Proença apresentada anteriormente. Nesses textos, são tam-

bém apresentadas: “análise preliminar da configuração textual” de 

Cartilha Proença, do livro Palestras pedagógicas, do livro Leitura do 

principiante e do 1o livro de leitura; e bibliografia de e sobre Antonio 

Firmino de Proença. 

Ainda de Gazoli (2007b) é o artigo publicado na Revista de Ini-

ciação Científica da FFC-Unesp-Marília, intitulado “Um estudo 

sobre Cartilha Proença (1926), de Antonio Firmino de Proença”, 

no qual apresento resultados da “análise da configuração textual” 

da cartilha de autoria do professor Proença.

Localizei, ainda, cinco referências de textos que contêm o que 

considero homenagem póstuma a Proença. Trata-se de artigos pu-

blicados em jornais de notícias e revistas pedagógicas e de verbete 

em dicionário. Localizei também livreto contendo a programação 

das atividades organizadas em comemoração ao centenário de nas-

cimento de Proença (1980), realizadas nas cidades paulistas de So-

rocaba e São Paulo.

Após a morte de Proença (1946), como informei, vários jornais 

de notícias e revistas pedagógicas publicaram artigos noticiando 

seu falecimento, com destaque especial para os professores e re-

presentantes de cargos públicos do magistério paulista, e de outros 

estados, que compareceram em seu funeral. 

Entre os textos com menções a Proença, sua atuação profissional 

ou produção escrita e/ou citações de seus textos publicados entre 

1928 e 1932, localizei doze artigos na Revista Educação, escritos por 

vários professores.
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Já com relação a textos com menções a sua atuação profissional 

ou produção escrita e/ou citações de seus textos publicados entre 

1974 e 2013, localizei 35 referências de textos publicados em livros 

e textos acadêmicos. 

Embora tenha localizado quantidade considerável de textos nos 

quais são mencionados e/ou citados aspectos da vida, da atuação 

profissional e/ou da produção escrita de Proença, apenas as pes-

quisas desenvolvidas por Gazoli, em nível de iniciação científica e 

mestrado, abordam especificamente a produção escrita desse pro-

fessor, em especial os livros que integram a série de livros de leitura 

de sua autoria.

Considerações finais

Como se pode constatar, a contribuição de Antonio Firmino de 

Proença para a divulgação do método analítico ocorreu por meio da 

elaboração e publicação de textos (cartilha, livros de leitura, artigos 

etc.) nos quais apresenta propostas de “concretização” desse mé-

todo para o ensino das matérias escolares, sobretudo para o ensino 

da leitura. Ainda que aparentemente modesta, essa contribuição é 

significativa, visto que esse professor contribuiu para o ensino da 

leitura utilizando os pressupostos do método analítico, considerado 

por ele e por seus contemporâneos como uma possível solução para 

a superação dos problemas da alfabetização no momento histórico 

em que atuou, juntamente com o grupo de educadores paulistas 

que se destacaram nesse momento.
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