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RENATO FLEURY (1895-1980) 

E O ENSINO DA LEITURA NAS ESCOLAS 
RURAIS PAULISTAS1

Cyntia Grizzo Messenberg

Introdução

Visando a compreender um momento da história da leitura, en-

foco a contribuição de Renato Fleury (1895-1980) para esse ensino. 

O objetivo neste texto é mostrar aspectos da vida de Renato Fleury, 

o lugar que ele ocupou como educador e escritor e suas propostas 

para o ensino da leitura, destacando sua produção destinada aos 

alunos que frequentavam as escolas rurais.

Constatei que, apesar de o material didático ter sido destinado 

aos alunos das escolas rurais, pouco se diferenciava do material di-

dático destinado às escolas urbanas, considerando, principalmente, 

que foi uma estratégia política e econômica utilizada naquele mo-

mento histórico, tanto editorial quanto educacional. De todo modo, 

a produção didática desse autor dialoga com o “terceiro momento” 

(Magnani, 1997; Mortatti, 2000) da história da alfabetização no 

Brasil, sobretudo com o processo de “ruralização” do ensino, carac-

terístico desse momento histórico.

 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 (Messenberg, 2011) [N. O.].
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154  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Apresentação de Renato Fleury

A trajetória pessoal de Renato Fleury mostra que, nascido em 

uma família que pôde lhe proporcionar boas condições de estudos e 

formação, ele soube fazer uso das oportunidades que teve e ganhou 

reconhecimento na área educacional naquele momento histórico e 

político. 

Filho de Antônio Gonzaga Sêneca de Sá Fleury e Thereza Gui-

lhermina Grohmann, Renato Sêneca de Sá Fleury nasceu na cidade 

de Sorocaba (SP), no dia 22 de setembro de 1895. Com apenas 3 anos 

de idade, perdeu o pai, e permaneceu em Sorocaba até 1902. Com 7 

anos de idade, Renato Fleury mudou-se para a cidade de São Paulo, 

com sua mãe e mais cinco irmãos, e no mesmo ano foi matriculado 

na escola infantil de Anália Franco, no Largo do Arouche, onde ini-

ciou seus estudos e aprendeu a ler e escrever. Posteriormente, entre 

1905 e 1907, estudou na Escola Modelo “Prudente de Morais”. 

Em 1909, ingressou na Escola Normal de São Paulo (ENSP) e, 

como aluno do primeiro ano dessa escola, teve um texto publicado 

na primeira página do jornal Cruzeiro do Sul.2

Um ano depois de diplomar-se, Renato Fleury atuou em escolas 

isoladas rurais, como ocorria com todo recém-formado, para ad-

quirir experiência. Seu primeiro emprego foi em uma escola isolada 

rural em Santo Antonio da Cachoeira (SP) (atual Piracaia), onde 

ocupou o lugar de Sud Mennucci. Em setembro de 1913, foi no-

meado para reger a primeira escola normal masculina em Sorocaba 

(SP), no bairro Votorantim. 

Entre 1914 e 1915, ministrou aulas na escola isolada rural “Vis-

conde de Porto Seguro”,3 também em Sorocaba, e levava para as aulas 

 2 Esse jornal sorocabano foi fundado em 1903 e, segundo Luca (2006, p.5), “[...] 

tinha modernos parques gráficos e uma estrutura editorial e comercial bastante 

profissionalizada, seguindo modelos, ainda que em escala menor, adotados 

pelos grandes jornais no país [e contava] com mais de cem profissionais em seus 

quadros, entre jornalistas, publicitários, gráficos e pessoal administrativo”.

 3 Essa escola foi criada em 1914 “[...] na região central, com poucas vagas, 

ocupadas por crianças das famílias de maior prestígio da cidade” (Ferreira; 

Sandano, 2007, p.175).
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pequenos animais presos, insetos, cobras vivas e vegetais. Levava 

também máquinas em miniatura e lanternas para fazer projeções. Se-

gundo Silva (1957, p.32), o professor da escola rural deveria “[...] ofe-

recer ensino que [respondesse] às necessidades e às características da 

vida regional, a fim de adaptar o indivíduo às realidades locais e fixá-

-lo ao meio, capacitando-o a reagir vigorosamente sobre o mesmo”. 

Em 1914, com a colaboração do professor Bráulio Wernek e Ca-

margo César, Renato Fleury fundou, em Sorocaba, a revista ABC. 

No dia 25 de dezembro de 1915, casou-se com Carmem Sea-

bra e, nesse mesmo ano, passou a ministrar aulas no grupo escolar 

“Antonio Padilha”,4 em Sorocaba. Presumivelmente com 23 anos 

de idade, exerceu seu primeiro cargo de diretor, na Escola Normal 

de São Carlos.

Nos anos subsequentes, atuou em cidades do interior paulista, 

tendo sido diretor dos ginásios estaduais de Itu e de Ribeirão Preto 

e delegado de ensino em Araraquara.

De acordo com Fleury (1947, [s.n.]) “[...] em 1925 circuns-

tancias especiais5 nos compeliram a declinar de um convite para 

reorganizar o ensino no [estado de Goiás], feito por intermédio de 

monsenhor Joaquim Confúcio de Amorim, então vigário do Bispa-

do Goiano [...]”.

Após a revolução de 1930 e a consequente implantação do regi-

me ditatorial de Getúlio Vargas, Fleury foi exonerado, em 30 de ou-

tubro de 1930, pelo prefeito de Sorocaba, de seu cargo de professor 

da escola normal e do ginásio de Sorocaba. Passado um ano, prestou 

concurso, foi aprovado em quarto lugar e, em fevereiro de 1931, 

assumiu o cargo de professor fiscal na Escola Normal de Sorocaba. 

 4 Segundo Barreira (2005, p.194), esse foi o primeiro grupo escolar da cidade de 

Sorocaba, criado em 1896 a partir da reunião das quatro escolas masculinas e 

das quatro femininas existentes na cidade e que normalmente funcionavam 

no período da manhã. Ele destaca que “O grupo recebeu o nome de Antonio 

Padilha, professor e político local que muito lutou para a criação de um grupo 

escolar na cidade, mas morreu antes de ver esse seu sonho realizado”.

 5 Até o término da redação deste texto, não localizei nenhuma informação sobre 

esse grupo escolar.
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156  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Em 1932, foi paraninfo da primeira turma dos normalistas for-

mados por essa escola, e no ano seguinte, além de fiscal da Escola 

Normal de Sorocaba, Fleury assumiu a chefia da Seção de Educa-

ção e ficou responsável por ministrar as aulas de Pedagogia, Psico-

logia e Didática. 

Entre 1932 e 1934, foi redator do semanário A Vida de Sorocaba. 

Dirigido por Antonio de Alcântara Machado e por Sérgio Milliet 

(da Academia Paulista de Letras), esse jornal teve 27 números e 

cessou com a extinção da empresa responsável por sua impressão. 

No ano de 1937, foi eleito para ocupar uma cadeira na Faculdade 

de Ciências e Letras de São Paulo, e nesse mesmo ano foi publicada, 

no jornal sorocabano Cruzeiro do Sul, uma nota de homenagem a 

Fleury, na qual é mencionada sua significativa contribuição para a 

educação no Brasil.

Renato Fleury que soube fazer de sua vida uma preocupação 

espiritual constante, que soube dar ao seu tempo uma aplicação 

útil, que soube formar a sua cultura de maneira brilhante, que 

soube orientar a mocidade que o ouviu e o vem ouvindo de sua 

cátedra de professor, que soube dar aos pequeninos escolares, com 

os seus trabalhos pedagógicos, os ensinamentos indispensáveis, 

não pensou nunca, disso estamos certos, em preparar com as suas 

atividades, terreno propício para honrarias futuras. (Cruzeiro do 

Sul, 1937)

Em 1939, tinha 27 livros didáticos publicados, dos quais se ven-

dia uma média de seis edições por ano. Fleury orgulhava-se dos 

livros que escrevia e, de acordo com Sylvio Almeida (1943 , [s.n.]), 

apesar de ele não ser de muitas palavras, 

[...] se o interlocutor lhe fala nos livros que publicou, então todo se 

transforma e começa a mostrar a imensa coleção de obras e opús-

culos que bastam para uma reputação literária completa, a mesma 

que lhe arrumou uma cadeira, com muita justiça, na Academia de 

Ciências e Letras de São Paulo.
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Em 1945, foi presidente da Associação Sorocabana de Impren-

sa; integrou a comissão julgadora de concurso de contos da União 

Artística do Interior;6 e foi colaborador do Jornal Cruzeiro do Sul, 

com a coluna “Histórico do Ensino Paulista – O Ensino Normal”.

Entre 1933 e 1943, foi colaborador na revista Educação; em 

1954, com outros quatro colegas,7 foi sócio-fundador do Instituto 

Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba; foi integrante do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; em 12 de outubro 

de 1938, ajudou na fundação do Mercado Municipal de Sorocaba; 

foi integrante da Associação Paulista de Museólogos, no Rio de 

Janeiro; e fundou o Museu Histórico Municipal de Sorocaba, onde 

localizei parte considerável dos textos, principalmente notas de 

jornais, que escreveu.

Fleury aposentou-se em 1942, mas continuou escrevendo livros 

infantis e artigos para revistas e jornais que circulavam por todos os 

municípios do estado de São Paulo.

Recebeu, em 1959, da Câmara Brasileira do Livro, o primeiro 

Prêmio Jabuti8 de literatura infantil, com o livro Proezas na Roça. 

De acordo com Lourenço Filho (in Fleury, 1953, [s.n.]),9 que pre-

faciou o livro em 1953, a história “Pertence a uma espécie de narra-

tivas, que se vão tornando raras, em que o escritor põe muito de sua 

vida, entretecendo-a, porém de natural e sentida poesia”.

 6 Fundada em 5 de junho de 1932, tinha como objetivos: defender o interesse 

dos escritores, difundir a cultura artística, incentivar o desenvolvimento das 

artes e letras e formar núcleos em diversas cidades. Disponível em: < http://

www.fundacaoherculanopires.org.br/apostolo-prodigiosadolescente/uai>.

 7 De acordo com informações localizadas em nota de jornal de circulação local, 

os outros sócios – fundadores eram Doraci Amaral, Luiz Almeida Marins, 

Camargo César e Luís Castanho de Almeida.

 8 Em 1959, a ABL instituiu o primeiro Prêmio Jabuti, com o intuito de premiar 

“[...] editores, escritores, ilustradores, jornalistas e outros profissionais ligados 

à indústria e comércio do livro” que se destacassem no ano. Na gestão de 1957-

1959, Diaulas Riedel oficializou o prêmio e escolheu a figura do jabuti para 

nomear o prêmio. Disponível em: < http://www.cbl.org.br/jabuti/telas/

historia/>. Acesso em: 30 jul. 2013.

 9 Informações sobre Manoel Berström 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.].
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Em 10 de novembro de 1965, faleceu sua esposa, Carmem Sea-

bra Fleury, e passados alguns anos, casou-se pela segunda vez, com 

Wanda Paracampos, no Rio de Janeiro.

Fundou e dirigiu em Descalvado (SP) o jornal O Progresso; em 

São Manuel (SP), A Semana; e em sua cidade natal, o Jornal de Soro-

caba. Foi, em São Paulo, redator da Revista Nacional. Atuou como 

jornalista por mais de setenta anos, sendo que, na capital paulista, 

escreveu para mais de dez, entre eles: Diário da noite10na “Folha da 

manhã” e “Folha da noite”, Diário popular, Jornal do Commercio, 

Diário de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Ficou conhecido como 

um “[...] jornalista brilhante, nome de bastante repercussão em São 

Paulo, e altamente prestigiado nos centros de elite intellectual e 

mundana, como sóe acontecer aos verdadeiros artistas” (Correio de 

Sorocaba, 1933, Concurso de contos).

Em 1979, tornou-se membro da Academia Brasileira de Li-

teratura Infantil,11 tendo como patrono seu irmão, Luiz Gonzaga 

Fleury, que também se destacou na área educacional. 

Renato Fleury faleceu no dia 16 de janeiro do ano de 1980, no 

Rio de Janeiro, cidade natal de sua segunda esposa, e foi enterrado 

no cemitério do Caju. Atualmente há em Sorocaba, sua cidade natal, 

uma rua, uma escola e uma biblioteca municipal com seu nome.

A contribuição de Renato Fleury como escritor

A contribuição de Renato Fleury para a educação no Brasil 

associa-se, entre outras atuações profissionais, a sua extensa pro-

 10 Fundado em 1924 pelo professor Léo Vaz. Fleury foi redator entre 1925 e 1928.

 11 De acordo com a reportagem “Fleury na Academia Brasileira de Literatura 

infantil”, publicada em 15 de julho de 1979 no jornal Cruzeiro do Sul, essa 

academia foi fundada em 21 de março de 1978, no Teatro da Cultura Artística 

em São Paulo, tendo como principal fundadora Lenyra Camargo Fraccaroli. 

A sessão solene de instalação foi em 2 de fevereiro de 1979 e teve 21 acadêmi-

cos eleitos no estado de São Paulo e 19 em outros estados do Brasil, entre eles 

Francisco Marins, Antônio D’Ávilla, Hernani Donato e Castro Borges. Essa 

eleição foi por mérito e reconhecimento ou por folha curricular.
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dução em diversas áreas do conhecimento, com destaque para: ar-

tigos publicados em colunas de jornais que circularam em diversos 

estados do Brasil; livros de literatura infanto-juvenil, especialmente 

os livros que integravam a coleção Biblioteca Infantil; e livros que 

integravam séries de leitura para o curso primário. Além disso, 

sua contribuição para os movimentos político-educacionais que 

ocorriam naquele momento histórico e sua atuação em cargos con-

siderados importantes contribuíram para seu reconhecimento por 

seus contemporâneos.

Em artigo de homenagem aos 25 anos de Renato Fleury como 

escritor, o responsável pela Typografia São Luiz destaca que, desde 

a década de 1920, quando teve sua primeira publicação pela Com-

panhia Melhoramentos, até 1946, Renato Fleury publicou 60 “[...] 

obras pedagógicas, didáticas, literárias e de literatura infantil [...] 

dos mais variados temas” (Cruzeiro do Sul..., 1946), tornando-se 

uma

[...] figura distinta de educador e que há muitos anos vem deli-

ciando os nossos leitores com as suas substanciosas colaborações 

que se dividem pelos mais variados setores denunciando sempre 

sólida cultura, espírito justo e observador e oportunidade elevada 

e judiciosa (ibidem).

Desde pequeno, Renato Fleury teve contato com diversos livros 

de leitura e poesias, o que o estimulou a começar a escrever cedo. 

Posteriormente, estudou em escolas que tinham renomados pro-

fessores e teve a oportunidade de se formar na principal escola de 

formação de professores do estado de São Paulo daquele momento 

histórico. Subsequente a sua formação, Renato Fleury passou a 

ministrar aulas em escolas isoladas rurais.

Apesar de a atuação de Renato Fleury em escolas rurais ter acon-

tecido por poucos anos, propiciou-lhe respaldo para que, nos anos 

seguintes, se tornasse adepto e defensor do ensino nessas escolas, 

além de formular materiais didáticos específicos para nelas serem 

utilizados.
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Na série de leitura Na roça,12 que escreveu com destinação espe-

cífica aos alunos das escolas rurais, a editora destaca que a experiên-

cia do autor lhe propiciou formular um material “novo” em relação 

aos que eram utilizados. Porém, como mencionei, era habitual os 

professores iniciarem suas atividades práticas nas escolas isoladas 

rurais, para aquisição de experiência. 

Renato Fleury ocupou seu primeiro cargo como diretor em 

Grupo Escolar de Sorocaba, com 23 anos de idade. Naquele mo-

mento, a preocupação com a higiene começava a ganhar destaque 

entre os educadores, e começaram a ser ministrados cursos para 

melhorar as condições de funcionamento das escolas primárias, 

principalmente as localizadas na zona rural.

Como diretor de grupo escolar, Renato Fleury foi selecionado 

para fazer um curso de higiene no Instituto Soroterápico do Institu-

to Butantã, onde teve a oportunidade de entrar em contato com um 

tema então atual e com sujeitos que ocupavam cargos importantes 

no âmbito político-educacional, entre eles o diretor da Instrução 

Pública Paulista, Oscar Thompson. 

A participação nesse curso pode ter sido a grande porta de entra-

da de Fleury para o mercado editorial, que trazia benefícios muito 

mais significativos do que a carreira no magistério paulista. 

Poucos anos depois, teve sua primeira publicação pela Compa-

nhia Melhoramentos de São Paulo, ao escrever as características de 

produtos vegetais e minerais brasileiros em quadros ilustrados que 

formavam a Coleção Riquezas do Brasil. Esses quadros passaram a 

ser utilizados em escolas de todo o país.

Principalmente na década de 1930, utilizou sua formação e ex-

periência para exemplificar e propor situações que contribuíssem 

com o movimento de “ruralização” do ensino, que ocorria naquele 

momento histórico, e empenhou-se em escrever artigos para jor-

nais, livros de leitura e livros de literatura destinados aos alunos das 

zonas rurais.

 12 Para maiores informações sobre essa série de leitura, consultar Messenberg 

(2012).
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Diante do alto índice de analfabetismo da população brasileira e 

da constatação que essa população estava, em sua maioria, concen-

trada nas zonas rurais, a preocupação de educadores relacionada aos 

interesses de proprietários rurais e políticos passou a ser divulgada 

no movimento de “ruralização do ensino”. Tal movimento passou 

a ser teorizado e divulgado como forma de despertar nos filhos dos 

trabalhadores rurais “o amor pela terra”, mostrando a importância 

de permanecerem ali, pois o trabalho rural era fundamental para o 

desenvolvimento do Brasil. 

Esse movimento estava, porém, relacionado com a “Escola 

Nova”, movimento político-educacional mais amplo que vinha 

sendo debatido entre os principais educadores brasileiros, que, 

segundo Ribeiro e Pagni (2003), queriam reformar o “aparelho 

educacional brasileiro” pela introdução de novas técnicas e concep-

ções pedagógicas.

Proposição pedagógica de cunho eminentemente social, a 

Escola Nova tinha como horizonte a regeneração da sociedade bra-

sileira e a transformação do país. O indissociável vínculo entre pro-

jeto político e projeto educacional articulou questões pedagógicas 

(pertinente à discussão sobre método e processos de ensino) e ques-

tões sociopolíticas, como a ordenação do trabalho, a construção da 

nacionalidade, a modernização da sociedade e a democratização do 

país. A mudança da sociedade e da educação mobilizava as aspira-

ções de parte da elite intelectual e política brasileira inconformada 

com os desvirtuamentos e desatinos da realidade nacional. (Souza, 

2009, p.169)

Renato Fleury teve uma produção significativa de artigos em 

jornais, nos quais, entre outros assuntos educacionais, destacava 

a necessidade de “ruralizar as escolas”. Localizei o total de quatro 

centenas de artigos desse autor publicados durante sessenta anos de 

atuação, o que equivale à média de 55 artigos publicados por década. 

O maior número de artigos publicados em jornais concentra-

-se na década de 1930, quando teve publicada a mencionada série 
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de leitura Na roça. Entre as três séries de leitura que escreveu ao 

longo de sua trajetória profissional, essa foi a única com destinação 

específica e que teve maior circulação, além de ter sido adotada em 

todos os estados brasileiros. Os artigos que escrevia circulavam em 

jornais de diversas cidades brasileiras, como forma de divulgar sua 

concepção sobre ensino rural e “legitimar” o que havia proposto na 

série de leitura. Além disso, Renato Fleury destacava a importância 

de a população permanecer trabalhando na zona rural para que o 

país se desenvolvesse. 

Considerando que, naquele momento histórico, a maior parte 

da população em idade escolar concentrava-se na zona rural e o 

ensino da leitura era oferecido a somente uma parcela dessa po-

pulação, Renato Fleury reforçava a importância de as autoridades 

educacionais atentarem-se a adaptar o ensino a essa população. 

Além disso, apesar de o ensino nas escolas rurais ser ministrado em 

três anos (um ano a menos, quando comparado às escolas urbanas), 

nem sempre eram completados pelos alunos da zona rural. Isso 

ocorria devido ao difícil acesso, à estrutura e organização escolar 

inadequadas e pelo fato de que:

[...] a população nacional acha-se, oitenta por cento, disseminada 

por considerável extensão do territorio patrio, vivendo e labutando 

fora das cidades, quase entregue a seu proprio destino, desampa-

rada de si mesma e desajudadda dos poderes publicos [...] 

A verdade é que não temos no Brasil a educação popular, no 

legitimo sentido. Temos, sim, uma deficiente instrucção publica 

elementar, mais ou menos diffundida e até por vezes algo pomposa 

nas capitaes e centros urbanos de maior projecção; mas em peque-

nas cidades, villas e povoados, o que se vê não é ridiculo porque se 

tinge de collorações sombrias e pungentes. (Fleury, 1938).

Partindo dessas constatações, Renato Fleury enfatizava a ne-

cessidade de melhorar o ensino, especificamente das escolas ru-

rais, considerando que os professores que ali atuavam ficavam por 

tempo provisório, apenas para aquisição de experiência. Enfatiza-
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va, também, a importância de “renovar” o conteúdo, os métodos 

e os programas de ensino, que eram muito semelhantes aos das 

escolas urbanas, fazendo com que a escola rural não realizasse sua 

verdadeira função de “[...] despertar na criança o amor da terra, 

o sentimento de honra pelo trabalho do solo, dando-lhe apego ao 

‘seu’ pedacinho de chão, educando-a ‘ruralmente’, apontando-lhe 

insistentemente o rumo do campo” (idem, 1932).

Considerando que Renato Fleury utilizou os jornais para divul-

gar a série Na roça e que neles apresentou suas concepções sobre 

“ruralização do ensino”, é possível afirmar que a publicação da 

série Na roça não tinha como finalidade apenas auxiliar o ensino 

da leitura. 

Segundo Souza (2009), entre 1920 e 1930, alguns educadores 

autointitulavam-se “ruralistas” e passaram a evidenciar os pro-

blemas da educação rural fundamentados em movimentos políti-

co-educacionais liderados pelos que defendiam a necessidade de 

reestruturar a educação no Brasil.

Os educadores identificados a esse grupo criticavam o modelo 

único de escola primária existente no estado, concebido nos moldes 

de uma escola citadina alicerçada nos valores e na cultura urbana. 

Essa escola não servia ao homem do campo. Inadequada totalmente 

ao meio concorria, tão somente, para o êxodo rural. Dessa maneira, 

eles viam na criação da Escola Rural a possibilidade de fixação do 

homem no campo. (ibidem, p.150)

Como política editorial, em consonância com essas aspirações 

político-educacionais, propagadas pelo movimento da Escola 

Nova, na década de 1930, a preocupação da Companhia Melho-

ramentos era levar informes úteis ao povo e democratizar a educa-

ção por meio da publicação de livros didáticos que atendessem às 

necessidades da população em idade escolar. Os livros didáticos 

publicados por essa editora eram majoritariamente aprovados e 

comprados pela Diretoria da Instrução Pública paulista.
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Na cartilha e nos livros de leitura que integram a série Na roça, 

há aspectos que vão além de métodos didáticos e propostas para o 

ensino da leitura. Renato Fleury declarou-se defensor da “ruraliza-

ção do ensino” e, com isso, divulgou princípios pedagógicos defen-

didos pela Escola Nova. Nesses movimentos político-educacionais, 

estavam sendo divulgadas concepções que perpassavam a necessi-

dade de reformar o ensino, estando implícitos interesses de uma 

parcela da população brasileira atrelados aos interesses do Estado.

Além dessa série de leitura, teve publicadas, pela Companhia 

Melhoramentos, mais uma série de leitura e três cartilhas de alfa-

betização. Segundo Razzini (2007), entre os autores de sucesso da 

Melhoramentos está Renato Fleury. 

Presumivelmente no final da década de 1930, depois da publica-

ção da série Na roça, Renato Fleury exerceu funções administrativas 

na Companhia Melhoramentos de São Paulo, ao lado de Lourenço 

Filho, renomado educador. Sob a orientação de Lourenço Filho, 

Renato Fleury escreveu e teve publicado mais de quarenta livros de 

literatura infantil, que integravam a coleção Biblioteca Infantil. 

Essa editora era considerada uma das mais importantes naquele 

momento histórico, com destaque para a produção de livros didáti-

cos e de literatura infantil.

A escolha de Renato Fleury por essa editora para publicar a pri-

meira série de leitura com destinação aos alunos de escolas isoladas 

rurais vem confirmar como ele soube fazer uso dos contatos e das 

oportunidades que teve em seu momento histórico, o que contri-

buiu para que se destacasse no âmbito educacional.

Considerações finais

A partir dos dados apresentados neste texto, é possível concluir 

que Renato Fleury contribuiu para a educação no Brasil, principal-

mente considerando o significativo número de publicações que teve 

nessa área. 

Conforme mencionei na Introdução deste texto, a história da 

alfabetização é marcada por diferentes propostas que foram feitas 
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para o ensino da leitura e da escrita. Para verificar a diferença entre 

o conteúdo proposto na série Na roça e cartilhas e livros de leitura 

que integraram séries de leitura que circularam naquele e nos mo-

mentos históricos anteriores, fiz análise comparativa entre exem-

plares de cartilhas e livros de leitura disponíveis no acervo do Grupo 

de Pesquisa “História o Ensino da Língua e Literatura no Brasil” 

(GPHELLB),13 que também foram analisados por pesquisadoras 

desse grupo. Constatei que, apesar de a série Na roça ter destinação 

específica aos alunos das escolas rurais, a diferença é insignificante em 

relação aos livros para alunos de escolas urbanas, confirmando que a 

autorização, adoção e destinação de uma série de leitura era princi-

palmente uma estratégia política, tanto editorial como educacional.

Renato Fleury, que desde jovem teve oportunidades privile-

giadas de estudos e formação, fez uso daquelas e ocupou lugares 

“estratégicos” no terceiro momento da história da alfabetização no 

Brasil. Dessa forma, ganhou espaço e reconhecimento necessários 

para se destacar como professor e escritor. 
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