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Resumo 

A pesquisa analisou o Programa dos Grupos Escolares 

do Estado do Paraná (1921) e a sistematização da 

leitura e escrita nas instituições escolares públicas, no 

período que compreende a proclamação da República 

até a década de 1930. O acesso à educação até o final 

do século XIX era restrito a poucos indivíduos e a leitura 

e a escrita quase não faziam parte dos contextos 

culturais da época. Com a universalização da escola, o 

acesso foi ampliado. O ler e o escrever passaram a ser 

organizados, estruturados, sistematizados e ensinados 

por professores nas respectivas instituições (MORTATTI, 

2011). A investigação foi baseada em análises de fontes, 

tanto primárias quanto secundárias, que possibilitaram a 

compreensão a respeito da organização e 

sistematização do currículo das escolas primárias no que 

diz respeito ao ensino da leitura e escrita. A análise 

permitiu entender o desenvolvimento da sociedade e a 

importância que a escolarização assume em um 

contexto econômico de difusão das ideias liberais e 

progresso da nação. 

 

Introdução  

As sucessivas reformas implementadas no período 

republicano refletiram-se em tentativas para 

reorganização do ensino por meio dos inúmeros 

decretos e regulamentos aprovados. Pode-se vislumbrar 

um ímpeto de renovação na instrução pública, 

considerando-se os interesses da sociedade dominante 

e suas convicções políticas e filosóficas. A expansão da 

rede escolar esbarrou, a princípio, na falta de elementos 

habilitados para exercer o magistério e, para solucionar 

o problema o Inspetor Geral do Ensino, Cesar Prieto 

Martinez, sugeriu a criação de duas escolas normais, 

uma em Ponta Grossa e outra em Paranaguá. A 

primeira, situada num grande centro considerado 

povoado e a outra atenderia a juventude de toda a faixa 

litorânea (PARANÁ, 1920). 

Esse estudo analisou o currículo utilizado nos grupos 

escolares do Paraná e a sistematização da leitura e 

escrita nas escolas públicas.   

 

Material e Métodos 

Os procedimentos metodológicos adotados consistiram 

nas seguintes etapas: 

- a primeira, destinou-se ao levantamento e catalogação 

das fontes primárias e secundárias a respeito do tema.  

- por fim, a análise do Programa dos Grupos Escolares 

do Estado do Paraná de 1921, a partir dos conteúdos 

destinados a leitura e escrita. 

Resultados e Discussão 

Foram alcançados os seguintes resultados a partir do 

levantamento da produção historiográfica: 

- levantamento e revisão bibliográfica a respeito do tema 

“Educação e Escola Pública” prevendo o delineamento e 

fundamentação teórica necessária para embasamento 

do eixo metodológico; 

- atualização do Centro de Documentação da Educação 

Brasileira, on-line – mantido pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas em História, Sociedade e Educação – GT 

Campos Gerais. As fontes primárias são mapeadas, 

escaneadas e passam a compor o referido centro para 

que esteja disponível para os demais historiadores. 

 

Conclusão  

O processo de alfabetização deu-se a partir do ensino 

simultâneo da leitura e da escrita como tentativa de 

substituição ao ensino tradicional no qual o aluno 

aprendia a ler para depois aprender a escrever. 
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