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ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO 

(1869-1925): ATUAÇÃO E PRODUÇÃO 
PARA O ENSINO DA LEITURA1

Vanessa Cuba Bernardes

Introdução

Nas últimas décadas, no Brasil, intensificou-se a produção 

acadêmico-científica sobre a história da alfabetização baseada, so-

bretudo, em investigações sobre práticas, produção, utilização e 

circulação de materiais destinados ao ensino da leitura nas escolas 

primárias brasileiras. Conhecer aspectos da história da alfabetiza-

ção no Brasil implica conhecer também a atuação e produção escrita 

de educadores que produziram materiais utilizados no ensino da 

leitura e escrita nas escolas primárias brasileiras. 

No segundo momento da história da alfabetização no Brasil 

(Mortatti, 2000a; 2010), a atuação dos professores formados pela 

Escola Normal de São Paulo (ENSP) foi caracterizada pela defesa 

do método analítico para o ensino da leitura e escrita no âmbito 

de pelo menos dois tipos de disputas inter-relacionadas: a disputa 

entre os defensores dos métodos sintéticos – que, além de defender 

esses métodos por considerá-los mais rápidos e eficientes do que os 

 1 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 (Bernardes, 2003). Artigo com 

conteúdo semelhante encontra-se em Bernardes (2008) [N. O.].
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analíticos, continuavam produzindo cartilhas neles baseadas – e os 

defensores do “novo e revolucionário” método analítico para o en-

sino da leitura; e a disputa entre os defensores do método analítico – 

“modernos” e “mais modernos” – travada em torno dos diferentes 

modos de se processar o método analítico para o ensino da leitura 

– a palavração, a sentenciação ou a historieta (ibidem). 

Dentre esses, destaca-se Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-

1925), cuja atuação e produção didática são problematizadas neste 

artigo, com o objetivo de contribuir para a compreensão de seu 

lugar nas disputas ocorridas no “segundo momento” (idem, 2000) 

da história do ensino da leitura e escrita em nosso país. Sua inten-

sa atuação profissional e significativa produção escrita exerceram 

considerável influência sobre educadores de sua época e de dé-

cadas posteriores no que se refere ao ensino da leitura nas escolas 

primárias brasileiras. 

Aspectos da vida e atuação profi ssional de Arnaldo de 
Oliveira Barreto2

Arnaldo de Oliveira Barreto nasceu em Campinas (SP), em 

12 de setembro de 1869, e faleceu na cidade de São Paulo, em 24 

de julho de 1925. Era filho de um farmacêutico gaúcho, Antonio 

Jesuino de Oliveira, e de Aristhéia Brazilian de Lemos Barreto, 

natural do estado da Bahia, e irmão de René de Oliveira Barreto, 

também educador paulista e escritor de livros didáticos.

Iniciou seus estudos, aos 7 anos, no Collégio Morton, tradicio-

nal instituição de ensino de Campinas, que, na época, era uma das 

melhores do país em virtude da erudição de seu corpo docente. Em 

1889, após ser aprovado com distinção nos exames de suficiência, 

matriculou-se na ENSP, tendo-se diplomado em 1891. A partir de 

então, passou a integrar

 2 As informações constantes deste tópico foram extraídas de Melo (1954), Mor-

tatti (2000a) e D’Ávila (1945).
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[...] uma geração de normalistas que, após a Proclamação da Repú-

blica, passa – em substituição ao bacharel em Direito – a ocupar 

cargos na administração educacional, liderar movimentos associa-

tivos do magistério, assessorar autoridades educacionais e produzir 

material didático e de divulgação das novas ideias, especialmente 

no que diz respeito ao ensino da leitura. (idem, 2000a, p.78)

Em 1894, passou a reger uma das classes da Escola-Modelo do 

Carmo, anexa à ENSP. Em 1896, encarregado pelo secretário do 

Interior, reorganizou o Grupo Escolar de Lorena (SP) e, em segui-

da, voltou a ocupar seu cargo de professor naquela escola-modelo 

paulistana. Em 1897, atendendo à solicitação do diretor da ENSP, 

tornou-se inspetor das escolas anexas desse estado.

Em 1901, foi criada “[...] a desejada e esperançosa corporação de 

professores [...]” (D’Ávila, 1945, p.232), a Associação Beneficente 

do Professorado Público de São Paulo, em cujos estatutos incluía-se a 

publicação de uma revista – a Revista de Ensino —, que circulou entre 

1902 e 1918, tendo-se tornado um veículo da propagação, entre ou-

tros, do método analítico para o ensino da leitura. No período de 1902 

a 1904, Barreto foi redator-chefe dessa revista, tendo sido acompa-

nhado por um corpo de redatores, participantes de um grupo repre-

sentativo de normalistas paulistas que, assim como Barreto, esteve 

sempre próximo dos órgãos oficiais da instrução pública paulista. 

Desse grupo faziam parte Romão Puiggari, Joaquim Luiz de Brito, 

João Pinto e Silva, João Lourenço Rodrigues, Alfredo da Silveira, 

Ramon Roca Dordal3 e João Crisostomo Bueno dos Reis Junior. 

Em 1908, o secretário do Interior do Estado de São Paulo, Car-

doso de Almeida, entregou a Barreto a direção do Colégio de Cam-

pinas. Após exercer essa função, Barreto foi para a cidade de São 

Paulo, onde ocupou o cargo de diretor da Escola Normal da Praça 

da República, nos anos 1924 e 1925.

 3 Informações sobre Ramon Roca Dordal encontram-se em texto de Franciele 

Ruiz Pasquim que integra este livro. Estudo minucioso sobre esse autor foi 

desenvolvido por Magnani (1997), Mortatti (2000) e Pasquim (2010c).
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No período de 1915 a 1925, Barreto organizou a Coleção Bi-

blioteca Infantil, da Companhia Melhoramentos (SP); em 1915, 

foi publicado o primeiro título dessa coleção: O patinho feio, de H. 

C. Andersen. Nesse período, Barreto organizou e recriou 28 contos 

para essa coleção, e, em 1924, um ano antes de falecer, organizou o 

catálogo de tal coleção.4 

Produção escrita de Arnaldo de Oliveira Barreto

Concomitante à atuação no magistério e à ocupação de cargos da 

administração escolar, Barreto iniciou sua produção escrita buscan-

do concretizar e divulgar as discussões e os progressos pedagógicos 

da época relacionados ao ensino da leitura. 

A produção escrita de Barreto iniciou-se com a publicação de 

Cartilha das mães, presumivelmente em 1896, pela Livraria Fran-

cisco Alves (RJ). Cartilha das mães foi produzida no momento em 

que as discussões acerca do método analítico iniciavam-se entre 

os normalistas e baseava-se no método que Barreto denominou 

“analytico-synthetico”, o qual abandonou anos mais tarde para 

defender o método analítico.

Após a publicação de sua primeira cartilha, Barreto publicou, 

em 1896, seu primeiro livro de leitura, Leituras moraes, também 

editado pela Livraria Francisco Alves (RJ). 

Entre os livros de leitura escritos por Barreto, têm-se, ainda: 

Leitura manuscripta, escrito em colaboração com o professor paulis-

ta Ramon Roca Dordal e publicado na década de 1900 pela Livraria 

Francisco Alves; Varios estylos, publicado na década de 1910 pela 

Weiszflog Irmãos (SP); e os quatro volumes de Livros de leitura da 

Série Puiggari-Barreto, escritos em colaboração com o professor 

paulista Romão Puiggari e publicados em meados da década de 

 4 A respeito da atuação de Barreto na Companhia Melhoramentos e, principal-

mente, como organizador da Coleção Biblioteca Infantil, ver, especialmente, 

tese de Menin (1999), desenvolvida no âmbito do GPHELLB. Sobre a partici-

pação de Lourenço Filho nessa Coleção ver, também, Bertoletti (2006) e texto 

de Estela Natalina Mantovani Bertoletti que integra este livro.
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1890 – 1o e 2o volumes – e no início da década de 1900 – 3o e 4o volu-

mes —, todos pela Livraria Francisco Alves (RJ).

Esses quatro volumes (1o, 2o, 3o e 4o Livro de Leitura) foram 

adotados não somente em São Paulo como também nos Estados da 

Bahia, de Santa Catarina, do Espírito Santo e outros. Em 1904, con-

quistaram a medalha de prata da Exposição Universal realizada em 

Saint Louis, nos Estados Unidos. Com suas páginas em branco e 

preto e algumas em cores, seu texto simples, leve e frequentemente 

bem-humorado, cheio de ação e de diálogos, suas lições ingênuas e 

vivazes de boas maneiras, tolerância, respeito e afeição, os Livros de 

Leitura da série Puiggari-Barreto fogem completamente ao antigo 

esquema do livro didático de leitura árida, sem vida e sem interesse. 

(Pfromm Neto; Rosamilha; Dib, 1974, p.175-6)

Além de Cartilha das mães, Barreto publicou em 1909, pela 

Francisco Alves5 (RJ), Cartilha Analytica,6 para concretizar o mé-

todo analítico que defendia para o ensino da leitura a crianças na 

fase inicial de escolarização. 

Barreto integrava, com destaque, o grupo de educadores pau-

listas que travaram disputas sobre os métodos de ensino de leitura 

e escrita naquele momento histórico (Magnani, 1997; Mortatti, 

2000a; 2010). Em decorrência dessas disputas, esses professores 

passaram a produzir, no final da década de 1890 e durante as dé-

cadas de 1900 e 1910, uma quantidade significativa de cartilhas 

baseadas programaticamente nesse método e distintas apenas nos 

diferentes modos de processuação. Isso se deu uma vez que se acir-

ravam as discussões acerca do método analítico para o ensino da 

leitura e escrita, baseadas principalmente nas:

 5 Segundo Hallewell (1985), desde o final do século XIX, a Livraria Francisco 

Alves publicava livros didáticos e, segundo esse pesquisador, foi a primeira 

editora brasileira que focalizou suas atividades na publicação de tais livros, 

chegando a ter, no início do século XX, o quase monopólio do campo do livro 

didático brasileiro e tendo publicado livros, cartilhas, compêndios etc. muito 

utilizados nas escolas brasileiras.

 6 Análise detalhada sobre essa cartilha encontra-se em Bernardes (2003).
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[...] contribuições da pedagogia norte-americana, divulgadas 

inicialmente no estado de São Paulo pelas reformas da instrução 

pública na década de 1890 e posteriormente disseminadas para 

outros estados brasileiros, por meio de “missões de professores” 

paulistas. (Mortatti, 2000b, p.43)

Algumas dessas cartilhas produzidas por professores “norma-

listas” que “[...] assessoravam autoridades da administração educa-

cional e cujas propostas ganharam espaço institucional [...]” (idem, 

2000a, p.82) foram adotadas oficialmente após a institucionaliza-

ção do método analítico para o ensino da leitura nas escolas pú-

blicas paulistas durante a primeira gestão de Oscar Thompson na 

Diretoria-Geral da Instrução Pública paulista, entre 1909 e 1910.

É importante destacar que outro fator que impulsionou a pro-

dução de cartilhas foi o processo de expansão e consolidação do 

mercado editorial de livros didáticos produzidos por brasileiros 

e para a escola brasileira. Nesse processo, teve papel de destaque 

a Livraria Francisco Alves, com a qual Barreto tinha contrato de 

publicação da Cartilha analytica.

Ao escrever essa cartilha, Barreto concretizou o método analí-

tico que defendia para o ensino da leitura e escrita, método que se 

baseava na “historieta”, considerada o “todo” a ser “analisado”, 

gradativa e sequencialmente, até suas menores “partes” constitu-

tivas (sentenças, palavras, sílabas, letras), sempre com predomínio 

da visão do “todo” e condução por parte do professor. 

Cartilha analytica representa uma síntese do conjunto de prin-

cípios e conceitos que passaram a fundamentar as discussões sobre 

educação e, mais diretamente, sobre o ensino da leitura e escrita: a 

busca da cientificidade na educação da criança; os conceitos, de-

duzidos a partir da psicologia da infância, que deveriam guiar o 

professor nos modos de ensinar; os novos métodos de ensino; a he-

gemonia dos métodos intuitivos e analíticos para o ensino de todas 

as matérias, principalmente da leitura; os princípios que deveriam 

encaminhar o método analítico; um ensino que levasse em conta o 

desenvolvimento e interesse da criança. Com a produção dessa car-
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tilha, Barreto parece ter facilitado o acesso dos professores a essas 

discussões e, principalmente, à prática do método analítico para 

o ensino da leitura e escrita. Portanto, Cartilha analytica pode ser 

considerada representativa não somente da obra desse educador, 

mas também do momento histórico de sua produção e circulação.

Barreto escreveu também vários textos de literatura infantil, 

tanto em prosa quanto em verso, que foram publicados em revistas 

pedagógicas paulistas como Revista Escolar, Revista da Sociedade 

de Educação e, principalmente, Revista de Ensino, nesta última no 

período em que Barreto foi seu redator-chefe.

Em 1909, Barreto traduziu o livro Palestras sobre ensino, de Fran-

cis Parker, publicado na Coleção Biblioteca Pedagógica, organizada 

por ele em colaboração com José Stott e editada pela Typ. Livro 

Azul, de Campinas (SP), e que trata dos procedimentos do ensino 

da leitura. Os capítulos desse livro foram publicados, em separado, 

na Revista Escolar, no período compreendido entre janeiro de 1925 

e agosto de 1926, sendo cada capítulo em um número dessa revista.

Em decorrência de sua experiência como professor e autor de 

cartilhas e das discussões e necessidades do momento histórico em 

que atuou, Arnaldo de Oliveira Barreto participou da elaboração 

do documento oficial intitulado Instrucções praticas para o ensino 

da leitura pelo methodo analytico – modelo de lições, assinado por ele 

e pelos professores paulistas Mariano de Oliveira e Ramon Roca 

Dordal e expedido pela Diretoria-Geral da Instrução Pública pau-

lista, em 1914, em decorrência da oficialização do método analítico 

para o ensino da leitura em grupos escolares da capital e do interior 

do estado de São Paulo (ibidem). Esse documento visava à uni-

formização do método de ensino da leitura, divulgando o método 

analítico que partia da historieta e servia como base para a avaliação 

das cartilhas que passaram a ser adotadas oficialmente após a insti-

tucionalização do método analítico. À época, o processo de adoção 

das cartilhas ocorria da seguinte maneira:

Mediante pareceres de “comissões de especialistas”, essas 

cartilhas eram indicadas às autoridades educacionais e, uma vez 
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aprovadas, passavam a ser adotadas – entendendo “adoção” como 

oficialização e aquisição – pelo Estado, para uso nas escolas primá-

rias paulistas, com a finalidade de uniformizar o ensino da leitura. 

(ibidem, p.87)

Em 1916, Barreto concedeu uma entrevista ao jornal O Com-

mercio de S. Paulo, na qual tratava também do método analítico 

para o ensino da leitura.

Entre os anos de 1915 e 1924, Barreto recriou/adaptou 28 con-

tos que foram publicados, pela Companhia Melhoramentos (SP), 

em livros de literatura infantil da Coleção Biblioteca Infantil. Esses 

livros foram publicados por várias décadas subsequentes, e há um 

aspecto relevante sobre a quantidade total de volumes dessa cole-

ção, pois se sabe que: “Até 1957, segundo levantamento realizado 

pela Melhoramentos, foram publicados 100 títulos nessa coleção 

e em todos eles, Arnaldo de Oliveira Barreto aparece como orga-

nizador e recriador dos contos, embora tenha falecido em 1925” 

(Menin, 1999, p.154). Diante dessas informações, podemos inferir 

que talvez a Companhia Melhoramentos tenha decidido fazer uma 

homenagem ao idealizador da Coleção Biblioteca Infantil, conser-

vando seu nome na capa de todos os volumes publicados por essa 

coleção, mesmo após seu falecimento. 

Barreto escreveu vários textos, publicados em revistas pedagó-

gicas paulistas, que abordavam diversas temáticas: críticas de livros 

didáticos; discussões sobre os aspectos teórico-metodológicos do 

ensino da Aritmética, da Biologia e, principalmente, do método 

analítico para o ensino da leitura, o que vem confirmar a importân-

cia desse método à época e o que fez com que Barreto se tornasse 

“[...] um dos principais divulgadores e polemistas em relação ao 

método analítico para o ensino da leitura.” (Mortatti, 2000a, p.78).

A obra didática de Barreto, que se iniciou em meados da década 

de 1890, foi muito utilizada nas escolas brasileiras, conforme se 

pode observar pelo número de edições que seus livros e suas car-

tilhas tiveram: Leituras moraes, em 1912, já estava na 12a edição; 

Cartilha das mães, em 1950, alcançou a 66a edição, e na página de 
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rosto da 52a edição, publicada em 1941, há a seguinte informação: 

“[...] obra aprovada pelo Concelho Superior de Instrução Publica 

do Estado de S. Paulo e adotada em todas as suas escolas e em mui-

tos colegios particulares”; Cartilha analytica alcançou, em 1967, a 

74a edição. 

Considerações finais

No período compreendido entre 1890 e meados da década de 

1920, o método analítico para o ensino da leitura e escrita foi foco 

central das discussões relacionadas à educação e direcionadas pelos 

“normalistas”, os quais, na condição de administradores educacio-

nais, divulgaram e ensinaram os professores a aplicar as novas pro-

postas para o ensino da leitura e escrita por meio das cartilhas por 

eles produzidas e que tiveram forte repercussão entre os professores 

primários, nas décadas seguintes, alcançando, assim, dezenas e até 

centenas de edições (Magnani, 1997; Mortatti, 2000a; 2010).

Como se pôde observar, a atuação profissional de Arnaldo de 

Oliveira Barreto e sua profícua produção – cartilhas e livros de lei-

tura, artigos para revistas, documentos oficiais, textos pedagógicos 

traduzidos e contos infantis recriados –, por meio da qual buscou 

disseminar o método analítico para o ensino da leitura, dialogam 

diretamente com as discussões sobre o ensino da leitura e escrita 

ocorridas nesse período e confirmam a importância desse educador 

e de sua obra para a história da alfabetização no Brasil.
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