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Resumo 

A pesquisa “Produção de livros didáticos e expansão escolar em São Paulo 
(1889-1930)”, focaliza a produção e circulação de livros didáticos em São Paulo nas 
primeiras décadas da República, a partir da produção de três editoras: Livraria Francisco 
Alves, Tipografia Siqueira e Editora Melhoramentos, considerando a expansão da 
escola pública primária no estado e a influência das escolas normais. O presente texto 
refere-se ao trabalho de levantamento e análise de livros didáticos da Tipografia 
Siqueira, editora paulista que não existe mais, discute problemas metodológicos na 
busca e tratamento das fontes e aponta as soluções encontradas durante a pesquisa. 

 

 

A escolha da Tipografia Siqueira para estudo da produção e circulação de livros 

didáticos em São Paulo nas primeiras décadas da República foi decorrente de pesquisa 

realizada entre 2001 e 2002 no acervo da Escola Estadual Caetano de Campos, para a 

elaboração da exposição física e virtual que inaugurou o Centro de Referência em 

Educação Mário Covas, órgão da Secretaria de Estado da Educação. Foram levantados 

vários títulos didáticos de professores que atuavam no magistério público paulista em 

diferentes épocas, com destaque para uma coleção de livros escolares intitulada 

“Coleção Caetano de Campos”, ligando a editora à principal escola normal do estado. 

A pesquisa “Produção de livros didáticos e expansão escolar em São Paulo 

(1889-1930)”, focaliza a produção e circulação de livros didáticos em São Paulo nas 

primeiras décadas da República, a partir da produção de três editoras: Livraria Francisco 

Alves, Tipografia Siqueira e Editora Melhoramentos. O estabelecimento de parte da 

produção didática e a contextualização das adoções de livros nas escolas estaduais neste 

período visam contribuir com a história do livro didático brasileiro e com pesquisas que 

têm o livro didático como fonte e/ou como objeto de análise. 

A pesquisa de pós-doutorado está vinculada ao Projeto Temático “Educação e 

memória: organização de acervos de livros didáticos”, apoiado pela Fapesp, e 

desenvolvido na Faculdade de Educação da USP por professores da USP e da PUC-SP.2   

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Produção Editorial do VI Encontro de Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 O Projeto Temático compreende a organização da Biblioteca do Livro Didático, do Banco de Dados 
LIVRES, disponível em: http://paje.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm, acessado em 18/05/2006; e das 
pesquisas individuais e coletivas da equipe. 
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Em 2005, foi concluída a parte relativa à Livraria Francisco Alves, no 

Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação da FE-USP, sob a 

supervisão da Profa. Maria Lúcia Hilsdorf e, neste mesmo ano, com apoio da Fapesp, 

foi iniciada a parte referente às outras duas editoras, junto ao Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da PUC-SP, sob a supervisão do 

Prof. Kazumi Munakata, que coordena o Grupo de Pesquisa História das Disciplinas 

Escolares e do Livro Didático.3   

Os dados recolhidos sobre a Tipografia Siqueira apontaram que os negócios com 

o estado incluíam desde a venda de “livros em branco”, para escrituração 

administrativa, muitos destes localizados em escolas públicas; passavam pela aprovação 

e adoção de livros didáticos para o ensino elementar; e iam até a elaboração de obras 

importantes, como o Annuario do Ensino do Estado de São Paulo, cujo primeiro saiu 

em 1908, fartamente ilustrado com fotografias e quadros estatísticos, “destinado á 

grande exposição nacional”, que comemorou o centenário da abertura dos portos do 

Brasil (São Paulo, 1908, p. VI). Com o passar do tempo, os Annuarios do Ensino foram 

além dessa função expositiva e passaram a servir não só de vitrine oficial, mas de meio 

de comunicação instrucional do governo aos professores, na tentativa de promover a 

uniformização do ensino elementar, uma vez que eram distribuídos nas escolas. Foi 

apurado que, entre 1908 e 1937, a Siqueira publicou mais de doze Annuarios do Ensino. 

Além de editar os próprios livros escolares, sua atuação como tipografia 

encarregada dos exemplares da “Coleção FTD” estende e reforça sua importância no 

mercado de livros escolares. Os livros da "Coleção FTD” (sigla internacional que 

homenageava o Frère Théophane Durand) deram origem, entre nós, à Editora FTD, 

atualmente bem expressiva no segmento de livros didáticos.  Os livros da "Coleção 

FTD” foram elaborados em português, a partir de 1902, pelos Irmãos Maristas 

residentes no Brasil e direcionados para as escolas desta e de outras ordens religiosas. 

Inicialmente eram impressos na França, na tipografia de Emmanuel Vitte, de Lyon, e, 

em 1908, eles começaram a ser impressos pela Tipografia Siqueira e eram distribuídos 

pela Livraria Francisco Alves. No entanto, os vários títulos e as sucessivas reedições 

dos livros da "Coleção FTD” não podem ser incluídos na produção didática destas 

editoras que, neste caso, respectivamente, prestavam apenas serviços de impressão e 

distribuição (Coleção FTD, 1942; Ferrarini, 1998; Editora FTD, 2002). 

                                                 
3 Disponível em: http://www.pucsp.br/pos/ehps/1/links_pesquisas/historia_disciplinas_escolares.php, 
acessado em 18/05/2006. 
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Por se tratar de editora paulista que não se encontra mais em atividade, com 

pequena probabilidade de localizar catálogos ou outros documentos comprobatórios, o 

plano de trabalho previa reconstituir a produção didática da Tipografia Siqueira a partir 

de exemplares encontrados em bibliotecas e acervos, tomando os livros didáticos como 

principal fonte de pesquisa e, através deles, tentaria compreender aspectos da história da 

produção didática desta editora. Os dados encontrados comporiam listas de livros e 

tabelas organizadas cronologicamente com o objetivo de mensurar e estabelecer sua 

produção didática, esforçando-se para determinar a data da primeira edição e, quando 

possível, a data das reedições. Ao mesmo tempo, tentaria-se obter informações sobre a 

constituição da empresa nos cartórios de São Paulo. 

Para compreender as adoções oficiais e contextualizar os possíveis caminhos que 

o livro didático percorria entre o editor e a sala de aula da escola pública, a pesquisa 

previa que era preciso entender primeiro como funcionava a escola, seja através de sua 

legislação, dos programas e grades curriculares e de outros documentos oficiais, seja 

recorrendo à bibliografia de história da educação. Só depois é que caberia indagar sobre 

o processo de autorização de uso dos livros didáticos nas escolas públicas e a quem 

cabia a escolha final do livro a ser adotado. Além dos próprios livros didáticos, a 

informação sobre os livros aprovados e/ou adotados nas escolas públicas poderia ser 

buscada em registros de inventário das escolas ou do Almoxarifado da Instrução 

Pública, órgão encarregado de fornecer todo o material que as escolas consumiam, ou 

ainda, em requerimentos de diretores ou professores solicitando material escolar.  

Dados complementares e não menos importantes sobre a circulação de livros 

didáticos deveriam ser investigados à medida que informações biobibliográficas de 

autores, editores e autoridades educacionais fossem configurando uma rede de relações 

capaz de influenciar (ou não) a validação dos livros didáticos, nomeadamente o peso das 

escolas normais sobre a escolha dos livros usados nas escolas públicas estaduais. Para 

isso, os dicionários biobibliográficos e as publicações comemorativas das escolas 

normais poderiam se constituir em fonte importante. Outra possibilidade seria eleger um 

corpus de livros e autores para estudar mais detidamente e, através de suas trajetórias 

editoriais e profissionais, analisar as relações de produção e consumo de livros 

didáticos, considerando, por exemplo, o papel modelador da Escola Normal Caetano de 

Campos e a lógica de adoção de livros didáticos.  

O levantamento dos livros escolares da Tipografia Siqueira deveria ser feito nos 

acervos e bibliotecas da Faculdade de Educação da USP (Bibliotecas Central, Paulo 
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Bourroul, Macedo Soares e do Livro Didático; Centro de Memória da Educação), do 

IEB-Instituto de Estudos Brasileiros, da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

Humanas (USP), da Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), da Escola 

Estadual Caetano de Campos (CRE), da Biblioteca Mário de Andrade, do Arquivo do 

Estado de São Paulo, do Arquivo Público Municipal, do Museu Paulista, da Biblioteca 

Nacional (RJ) e do Real Gabinete Português de Leitura (RJ).  

A primeira providência foi levantar os livros da Tipografia Siqueira nos vários 

arquivos e bibliotecas de São Paulo. A pesquisa começou nas bibliotecas da 

Universidade de São Paulo, que têm um sistema integrado de busca pela Internet, 

denominado Dedalus.4 Exemplares foram buscados nas bibliotecas da Faculdade de 

Educação, a Biblioteca do Livro Didático, a Paulo Bourroul e a Macedo Soares, que 

ainda não foram catalogadas no Dedalus. Ao mesmo tempo, foi acessado o Cruesp, 

sistema integrado de bibliotecas das universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e 

Unesp.5 

Paralelamente, foi feito levantamento de exemplares no acervo da Escola 

Estadual Caetano de Campos, que atualmente se encontra no Brás, sob os cuidados do 

Centro de Referência em Educação Mário Covas, onde foram registradas várias imagens 

e encontrados alguns livros de escrituração da Escola Normal de São Paulo que têm 

etiquetas da Tipografia Siqueira, informando que a casa produzia os então chamados 

“livros em branco”, juntamente com dados sobre endereço da loja e do depósito, caixa 

postal e até número de telefone, o que ajudou a comparar com as mesmas indicações 

estampadas nos livros didáticos.  

Foram encontrados livros da Tipografia Siqueira, ainda, nos acervos do Instituto 

Sud Menucci, mantido pelo Centro do Professorado Paulista; na Escola Estadual João 

Köpke; e na Seção de Obras Raras da Biblioteca Mário de Andrade. 

À medida que os livros didáticos eram localizados, foram registradas com 

câmera digital muitas imagens de página de rosto, capa e contra-capa, sendo que alguns 

livros mais raros foram reproduzidos por inteiro. Tal trabalho, embora fosse demorado e 

minucioso, gerando arquivos de imagens que também precisaram ser organizados e 

tratados, depois facilitou outras operações, como a elaboração da lista de livros 

didáticos, a leitura de prefácios ou da obra toda, a análise de catálogos presentes nas 

                                                 
4 Disponível em http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/por/USP/USP/DEDALUS/START, acessado em 
18/05/2006. 
5 Disponível em http://bibliotecas-cruesp.usp.br/bibliotecas/CRUESP.htm, acessado em 18/05/2006. 
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contra-capas e contribuiu com a preservação de exemplares que não se encontram em 

bom estado, evitando vários manuseios.  

Ainda que o exemplar não fosse localizado, optou-se por considerar os títulos 

encontrados em anúncios que a editora fez na Revista de Ensino, subsidiada pelo 

governo paulista e dirigida ao professores primários. Optou-se também pela inclusão 

dos títulos citados nos extratos de catálogos, geralmente reproduzidos nas contra-capas 

de alguns exemplares.  

Embora não estivesse previsto inicialmente, foi necessário localizar dados sobre 

outras publicações desta editora para avaliar a importância que tinha o segmento dos 

didáticos dentro da produção geral, além de poder indicar possíveis tendências ou 

preferências editoriais, o que aumentou significativamente o trabalho de coleta. Além de 

publicações oficiais, foram localizados muitos títulos dirigidos aos cursos superiores, 

sobretudo relacionados às Faculdades de Direito, Medicina, Engenharia e Agronomia. 

Os dados encontrados da Tipografia Siqueira foram processados em planilhas 

feitas com o programa Excel para possibilitar diferentes tipos de classificação. As listas 

incluem nome do autor, título da publicação, ano, informações da edição (cidade, nome 

do editor, endereço da editora), localização do exemplar e nível de ensino a que se 

destina (primário, secundário ou superior).  

Até o presente momento, os dados apontam a existência de 428 publicações, 

sendo 154 didáticas, incluindo nesta contagem as publicações oficiais endereçadas aos 

professores e aos alunos do Curso Normal. Elas foram organizadas em duas tabelas, 

uma com a produção geral da Tipografia Siqueira, ordenada cronologicamente, e outra 

só com a produção dos livros didáticos, apresentada em ordem alfabética, pelo 

sobrenome do autor, com o objetivo de facilitar depois o recorte de autores e obras para 

análise.  

À medida que a pesquisa ia avançando na coleta de exemplares, a maior 

dificuldade era reconhecer e estabelecer se os livros publicados ao longo dos anos sob 

variadas rubricas editoriais (e diferentes endereços) eram da mesma editora, uma vez 

que o termo Siqueira era o único que permanecia nas composições de nomes comerciais 

estampados nas páginas de rosto dos livros.  

A pesquisa apurou publicações datadas de 1894 a 1962 que, seguindo a ordem 

cronológica, apresentam as seguintes chancelas editoriais de acordo com o período: 

Typographia a vapor Espindola, Siqueira & Comp., de 1894 a 1905; Typ. Augusto 

Siqueira & Comp., de 1906 a 1922; Siqueira, Salles & Comp., em 1910; Siqueira, Nagel 
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& Comp., de 1911 a 1915; Siqueira, Salles Oliveira, Rocha & Comp., de 1927 a 1933; 

Typographia Siqueira, de 1912 a 1947; Casa Siqueira, Salles Oliveira & Cia. Ltda., em 

1934; Gráfica Siqueira e Indústria Gráfica Siqueira S/A, nos anos de 1950 e 1960.  

A variedade de chancelas e a sobreposição de períodos em que estas foram 

usadas tornava muito difícil reconhecer se tais nomes referiam-se à mesma editora e, 

por conseguinte, inviabilizava o próprio reconhecimento da produção editorial, fosse de 

livros didáticos ou não. Assim, o endereço da empresa, geralmente incluído na página 

de rosto dos livros, logo abaixo do nome da editora, tornou-se outro índice de 

reconhecimento, mas logo se revelou insuficiente para o conjunto de obras encontradas, 

embora indicasse que alguns livros publicados na mesma época com chancelas 

diferentes, tinham grande probabilidade de ser da mesma editora, pois o endereço 

permanecia o mesmo. 

Importante salientar que o uso de diferentes nomes por uma mesma empresa ao 

longo dos anos era comum em relação às editoras brasileiras e geralmente traduzia uma 

mudança no comando do negócio ou na composição societária. A “Livraria de J. G. de 

Azevedo”, do Rio de Janeiro, que publicou as primeiras edições da Antologia Nacional, 

um best-seller didático produzido de 1895 a 1969, depois da morte de seu proprietário, 

adotou a chancela de sua mulher e virou “Livraria da Viúva Azevedo”, a qual vendeu o 

negócio para Francisco Alves. A própria Livraria Francisco Alves, que se conservou 

durante décadas a maior editora de livros didáticos do país, teve várias denominações ao 

longo dos seus mais de 150 anos de existência: Nicolau Alves & Cia, Alves & Cia, 

Livraria Francisco Alves, Francisco Alves & Cia, Editora Paulo de Azevedo Ltda, 

Francisco Alves. 

Mas saber que a mudança de nome era comum no mercado editorial não ajudava 

a esclarecer se os livros encontrados eram da mesma editora. E se houvesse mais de um 

Siqueira editando livros didáticos em São Paulo? Era preciso encontrar informações 

precisas sobre a Tipografia Siqueira e seus proprietários em outras fontes.  

Sobre a empresa e seus sócios, foram procuradas informações na JUCESP – 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, no Arquivo do Estado, no Arquivo Público 

Municipal, nos Tabeliões e Cartórios de Notas da Capital, nos Ofícios de Registro de 

Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica de São Paulo e nos Registros de Imóveis de 

São Paulo. 

Inicialmente, pesquisou-se no Arquivo Público Municipal (DPH) se os nomes 

“Typographia Espíndola, Siqueira & Comp.”, “Augusto Siqueira & Comp.” e 
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“Typographia Siqueira” constavam dos livros de licença do comércio da capital, mas 

nada foi encontrado. Em seguida pesquisou-se se estes mesmos nomes haviam sido 

registrados no cadastro de empresas do estado, na Junta Comercial de São Paulo. Esta 

operação burocrática chama-se “Pedido de Busca” e consiste em duas etapas: primeiro, 

é preciso solicitar o “Número de Inscrição no Registro do Comércio (NIRC)”, 

informando o nome da empresa e, se este for encontrado no banco de dados, em 

seguida, faz-se o pedido de uma “Ficha de Breve Relato Completa”, que traz 

informações sobre a data de criação, nome dos sócios, alterações no contrato social e 

fechamento, quando é o caso. Para cada etapa e para cada nome a ser pesquisado é 

cobrada uma taxa de R$9,00 que deve ser paga no banco. Foram selecionados três 

nomes, pagas as taxas, mas eles não foram localizados. A explicação que deram é que 

como se tratava de empresas constituídas antes de 1930, existia a possibilidade de não 

estarem cadastradas no banco de dados da Junta Comercial, mas de haver informações 

guardadas em antigas caixas do arquivo. Foi por isso que foram pagas novas taxas para 

que fosse feita uma busca no arquivo da Junta Comercial, localizado no município de 

Taboão da Serra, cujo acesso só é permitido para pessoal interno. Depois de mais de um 

mês foi entregue um papel onde estava registrado um “Nada Consta”. 

A burocracia, as filas, a demora e o “Nada Consta” desanimaram outras buscas 

na Junta Comercial. Mesmo assim, a pesquisa prosseguiu na construção de uma lista de 

publicações da Siqueira sem ter certeza de que todos os livros encontrados pertenciam à 

mesma editora.  

Até que em dezembro de 2005, com a ajuda de uma funcionária da FTD, editora 

com a qual a Siqueira teve negócios, houve acesso a duas obras usadas na elaboração do 

livro comemorativo dos cem anos da Editora FTD (2002): um histórico da FTD, feito 

pelo Irmão Sebastião Antonio Ferrarini (1998) e uma biografia do Irmão Isidoro 

Dumont (1941), Segundo Provincial dos Irmãos Maristas no Brasil, obras que 

forneceram detalhes importantes sobre a Tipografia Siqueira e alguns de seus 

proprietários.  

Foram descobertas nessas duas obras, por exemplo, que o nome completo de um 

dos primeiros proprietários era João Augusto Siqueira, e não Augusto Siqueira, como 

vinha registrado nos livros didáticos, e que este fora membro da Venerável Ordem 

Terceira do Carmo de São Paulo, cujos arquivos, depois apurou-se, estão sob a guarda 

da Cúria Metropolitana. Um nome apenas (João) parece um detalhe tão insignificante, 

mas neste caso, sua falta parece ter impedido que se localizasse informações sobre a 
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empresa e seu proprietário no Arquivo do Estado e nos cartórios da cidade. Todas as 

tentativas foram em vão. 

Contudo, em março de 2006, uma amiga que pesquisa a editora de Monteiro 

Lobato, indicou o CDT – Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos 

que faz buscas nos dez cartórios de Registro de Títulos e Documentos da capital, 

mediante uma taxa de R$14,20 por nome. Lá foram feitas buscas dos seguintes nomes: 

“Espíndola, Siqueira & Companhia”, “Typographia Augusto Siqueira”, “Typographia 

Siqueira, Nagel & Cia” e “Typographia Siqueira”. Informaram também que os 

documentos mais antigos datavam de 1906 e não adiantava pedir informações anteriores 

à data- limite, e que estas poderiam ser procuradas no Primeiro Registro de Imóveis. 

No Registro de Imóveis, a orientação era para inicialmente fazer pedido de 

informação verbal, mediante uma taxa de R$2,66 e depois, se fossem encontrados 

dados, faria pedido de certidão que reproduziria o conteúdo da transcrição e cada uma 

custaria R$26,61. Neste, foram buscadas informações de “João Augusto Siqueira” e dos 

mesmos nomes de empresas solicitadas ao CDT. A pesquisa demorou uma semana e 

foram encontradas ao todo quinze transcrições de compra e venda de imóveis, doze de 

“João Augusto Siqueira” e três de “Espíndola, Siqueira e Companhia”. Como a 

informação verbal fornece apenas o número da transcrição, o nome do proprietário e o 

endereço do imóvel, para começar, optou-se por pedir as três certidões da empresa, pois 

o endereço da Rua Sete de Abril coincidia com o indicado nos livros didáticos. E foram 

pedidas três certidões de João Augusto Siqueira, com endereços próximos do centro da 

cidade. Foi necessária mais uma semana para que as certidões fossem copiadas dos 

livros de registro, que são manuscritos. No caso da empresa, entretanto, as certidões 

informavam só o nome “Espíndola, Siqueira e Companhia”, proprietária dos imóveis e 

não o nome de seus sócios, mas indicava a data e o cartório em que as escrituras tinham 

sido lavradas, apontando o Primeiro Tabelião de Notas. 

Ao contrário do Registro de Imóveis, no Primeiro Tabelião de Notas, instalado 

na Capital em 1740, é possível agendar visita para ver os pesados livros de registro 

antes de solicitar certidão, mas esta, ao invés de transcrever o documento, é “extraída 

por processo reprográfico”, mediante pagamento de taxa de R$32,51. Depois de decifrar 

as várias caligrafias cartoriais, com a ajuda de um antigo funcionário do cartório e de 

uma lupa, foram pedidas certidões das duas escrituras de compra dos imóveis da Rua 

Sete de Abril, adquiridos pela “Espindola, Siqueira e Companhia”, respectivamente em 
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1896 e 1898, sendo que na primeira aparece como representante da empresa João José 

Espindola, e na segunda, de forma mais ilegível, está João Augusto Siqueira. 

Nesse mesmo período a busca pedida ao CDT ficou pronta. Nada foi encontrado 

nos dez cartórios de Títulos e Documentos sobre três nomes fornecidos, mas, em 

compensação, foram localizados no Primeiro Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos oito registros em nome da “Typographia Siqueira”. No Registro de Títulos 

e Documentos também foi permitido consultar os livros manuscritos antes de solicitar as 

transcrições. Foi agendada uma visita para o início de abril de 2006 e então foi possível 

constatar nos livros indicados, além dos oito, mais quatro documentos importantes sobre 

a empresa, totalizando doze pedidos de transcrição, cobrados de acordo com o número 

de páginas digitadas, variando o preço por certidão, de R$6,33 (para duas páginas) até 

R$17,04 (para nove páginas). 

Os dados obtidos sobre a Tipografia Siqueira e alguns de seus sócios no Registro 

de Títulos e Documentos possibilitaram nova busca na Junta Comercial e, desta vez, 

com o nome preciso do registro da empresa, de “Salles Oliveira & Companhia” e 

“Indústria Gráfica Siqueira” foram localizados tanto o NIRC – Número de Inscrição no 

Registro do Comércio, como vieram também na cópia da “Ficha de Breve Relato 

Completa” informações datadas sobre contrato social, alterações de nomes da empresa, 

de sócios, de capital social. Tais informações são fundamentais para reconstituir a 

história da Tipografia Siqueira a partir de 1923, ano do registro na Junta Comercial, e 

poder afirmar que as diferentes rubricas editoriais são da mesma editora, mas elas ainda 

são insuficientes para explicar sua existência anterior, uma vez que suas primeiras 

publicações datam de 1894. 

A identificação dos sócios no final do século XIX avança para a compreensão do 

período inicial da empresa e reforça a hipótese de que a “Augusto Siqueira & Comp.” 

foi firma sucessora da “Typographia a vapor Espindola, Siqueira e Comp.”, embora seja 

necessário buscar mais informações nos labirintos cartoriais e nas fontes já consultadas. 

O detalhamento acima, das dificuldades surgidas, dos progressos realizados e 

dos resultados positivos obtidos no período, justificou a proposta de alteração na 

execução do projeto, dilatando o prazo de vigência do estágio de pós-doutorado por 

mais um ano, período considerado suficiente para sua conclusão, assim como para a 

conclusão das atividades relacionadas ao grupo do Projeto Temático “Educação e 

Memória: organização de acervos de livros didáticos”, já mencionado e ao qual a 

pesquisa individual está ligada. 
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Além do reconhecimento da produção didática da Tipografia Siqueira, do 

histórico da empresa e da análise destes dados, no momento, o trabalho está voltado 

para questões de circulação dos livros didáticos nas escolas públicas elementares de São 

Paulo, tentando relacionar a produção ao consumo. 

Nesse sentido, foi dado prosseguimento à pesquisa sobre o funcionamento das 

escolas públicas estaduais e sobre sua expansão (dados estatísticos, número e tipos de 

escolas, movimento de matrícula e freqüência de alunos), iniciada com relação à 

produção didática da Livraria Francisco Alves, tema de comunicação, em 2004, no 

Núcleo de Pesquisa Produção Editorial da Intercom.6 

Os dados foram levantado em diversas publicações oficiais: na própria 

legislação educacional (sobretudo informações sobre currículo e programas de ensino), 

nos já citados Annuarios do Ensino do Estado de São Paulo, em anuários estatísticos, 

relatórios, notícias e revistas sobre o ensino no estado, em obras comemorativas de 

escolas normais e de Grupos Escolares e em dois livros sobre a arquitetura escolar 

paulista.  

Já o estudo sobre os livros didáticos aprovados e adotados oficialmente nas 

escolas primárias recorreu às mesmas fontes, acrescentando outras manuscritas, tais 

como: Livro de Inventário da Escola Normal Caetano de Campos, Livro de Registro de 

Ofícios da Escola Normal de São Paulo, Livro de Contas Correntes do Almoxarifado da 

Secretaria do Interior; alguns exemplares da revista A Eschola Publica, do final do 

século XIX, vários números da Revista de Ensino, das primeiras décadas do século XX, 

além dos próprios livros didáticos localizados. 

Foi possível apurar, por exemplo, que entre os “livros de leitura”, os únicos 

recomendados pelas autoridades paulistas para uso dos alunos das escolas públicas 

elementares, há vários títulos da Tipografia Siqueira aprovados e adotados. Há cartilhas 

e livros de leitura graduada, cuja indicação reiterada em diversos anos apontam o seu 

sucesso editorial. Há inclusive alguns títulos que inicialmente foram publicados pela 

Tipografia Siqueira e depois passaram a ser publicados pela Livraria Francisco Alves. 

Somente o recorte de alguns livros (e/ou da produção didática de alguns autores) para 

estudo mais detido de suas trajetórias, poderão esclarecer alguns pontos cegos da 

pesquisa. Ao menos é essa a expectativa da análise atualmente. 

 

                                                 
6 Disponível em http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/17510/1/R1850-1.pdf, acessado 
em 18/05/2006. 
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